
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hezký den, milí rodiče, 
 
dneska jsme se měli vidět ve vinárně Krásný časy. Je mi líto, že si nemůžeme v radosti 
z toho, že všechny překážky už máme vyřešené a zájezd je připraven, společně připít. 
Tak aspoň na dálku, přeji za nás všechny, kteří se na přípravách podílejí, pevné zdraví a 
optimismus. Víno si budeme muset otevřít doma každý sám, pojďme na to.  
 
Celý zájezd je připraven do posledního puntíku. Dnes jsme vám chtěli předat několik 
dokumentů – potvrzení od školy, potvrzení Outdoor teamu o konání akce pro imigrační 
oddělení, vytištěné letenky, vytištěný program atd. a vše mi tady teď leží na stole. Pevně 
věřím, že k předání ještě do konce školního roku dojde a těch skleniček si dáme o to 
více. Jsem optimista, navíc štěstí přeje připraveným, což jsme. 
 
Pojďme se teď úplně na rovinu a bez obalu pobavit o obou variantách, které mohou 
nastat, a možnostech řešení z toho vyplývajících. 
 
První varianta je, že odjedeme. Pořád je to ta nejreálnější varianta. I když budou opatření 
státu třeba ještě doznívat a možná nám budou na letišti měřit teplotu apod., počítejme, 
že na konci července už budou z mnoha důvodů, i ekonomických, otevřené hranice.  
 
Druhá – špatná – varianta je, že situace ve světě i u nás bude vážná ještě v červenci a 
letos zájezd nebudeme schopni uskutečnit. Dost také bude záležet, jak vše bude 
probíhat v USA.  
 
Cynický pohled, a omlouvám se za něj, může ale také být, že čím rychleji a 
nekontrolovaněji pandemie poroste, tím dříve ji budou mít jednotlivé státy za sebou… 
Uvidíme, jak vše bude probíhat, nechci se tu pouštět do žádných unáhlených soudů a 
predikcí. 
 
Co musím určitě zmínit hned na začátku je velké poděkování vám všem rodičům, kteří 
jste se ozvali se svou podporou našemu úsilí a s přáním zdaru v této nejisté době. Moc 
díky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
První variantu, tj. že odjedeme, zatím stále považuji za nejpravděpodobnější. Abychom 
ji mohli uskutečnit, je třeba nyní dokončit poslední kroky příprav. Moc jich už není, za 
nás pořadatele je vše připraveno, věnovali jsme přípravám opravdu spíše stovky než 
desítky hodin práce. Těch pár posledních kroků bude už na vás rodičích. 
 
Děkujeme všem, kteří jste již uskutečnili převodem poslední platbu. Byť termín byl 
29. únor, psali jsme, že není důvod spěchat, že vše domluvíme na této informační 
schůzce. Teď je tedy čas. Vím, že první otázka, která vás teď napadá, je, proč platit 
doplatek, když není 100% jistota, že opravdu odjedeme. Odpověď je 
následující: 1. Odjedeme!, 2. Už jsme uskutečnili všechny platby, takže nyní do zájezdu 
vložil dost peněz Outdoor team ze své pokladny a je potřeba se vyrovnat, 3. Je tu 
smlouva o konání zájezdu, kterou jsme vzájemně uzavřeli.  
 
K tomu všemu bych rád dodal ještě jednu pro vás pozitivní a důležitou zprávu. Ve všech 
dalších krocích, které nastanou, zůstaneme i nadále maximálně vstřícní a ač „Smlouva“ 
mluví o 100% stornu v případě zásahu tzv. vyšší moci, rozhodně nebudeme, pokud by 
nastala varianta zrušení zájezdu, toto storno uplatňovat. V tomto případě bychom se 
pokusili co nejlépe vypořádat všechny pohledávky a uskutečněné platby a získat zpět 
maximum vložených peněz za pronájmy, rezervace apod. Udělali bychom všechno pro 
to, aby se alespoň část vynaložených prostředků vrátila zpět vám, rodičům účastníků. 
Nedělejme si iluze, že to bude plná částka, kterou se nám podaří získat zpět, ale na 
druhou stranu počítejte s tím, že o 100 % vašich nákladů rozhodně nepřijdete. 
Samozřejmě, že tato možnost by platila jen pro ty, kteří budou mít uhrazený celý zájezd 
v níže domluveném termínu v celé výši, tj. i s poslední splátkou.  
 
Pokud, což ale nepředpokládáme, by se našel někdo, kdo by vzhledem k okolnostem 
poslední splátku neposlal, museli bychom jeho účast ukončit bez nároků na jakékoliv 
další vypořádání přesně dle znění smlouvy viz odst. V/III. 
 
Máme informaci od AirPro, že v případě zrušení letu se dá počítat s možností přesunu 
odletu v horizontu 1 roku na později. Jak by to bylo s vrácením peněz, pokud bychom to 
požadovali, zatím British Airlines neřeší. Na dnešní dotaz odpověděli, že je na to ještě 
příliš brzy. Stejně tak zatím nechci předjímat, jestli by varianta posunout zájezd o rok, 
byla vůbec z organizačních důvodů možná.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Minulý týden jsem přišel ze stejného důvodu zavření hranic o dubnové letenky s ČSA a 
byla mi vrácena plná částka. Některé letecké společnosti zároveň nabízejí za zrušené 
lety vouchery pro jakýkoliv další let, takže nějaké možnosti se pro případ pesimistického 
scénáře rýsují a určitě bychom je využili.  
 
Tím jsme probrali ten méně optimistický scénář a pojďme se věnovat pozitivnímu plánu, 
který věřím, že nastane.  
 
Zde bude následovat v bodech, co ještě zařídit, na co nezapomenout a co nás bude 
čekat: 

• Určitě se ještě minimálně jednou sejdeme v lepších časech v Krásných časech… 
• Platí vše, co je v jednotlivých Aktualitách na webu. Připomeňte, prosím, dětem 

stažené mapy.cz, „referáty“, stažený program do telefonu atd. 
• Všechny námi vytištěné dokumenty a potvrzení a letenky předáme osobně 

později. Bude dobré, aby každé dítě mělo s sebou portfolio těchto dokumentů, 
v něm ještě další věci jako pojištění, kopii pasu, vytištěnou ESTA, vytištěný 
program (můžou chtít na imigračním), potvrzení MZV o svěření dítěte viz zpráva 
v Aktualitách z 13. prosince, kontakty na rodiče apod. 

• Nyní už můžete vytisknout a vyplnit ono potvrzení MZV 
• Někteří už mají vyřízenou ESTA. Skvělé. Necháme na vás, kdy to dětem zařídíte, 

jedná se o asi 20 minut u internetu vč. internetové platby a čekací čas na 
vystavení bývá jeden až dva dny. Když to zařídíte nyní, budete/budeme mít 
společnou radost, že už kromě toho blbého viru nám v cestě nic nestojí. Když to 
necháte na poslední chvíli, je to vaše odpovědnost, jednoduše řečeno bez ESTA 
na letišti v Praze nenechají nikoho odletět. 

• Předpokládám, že Marián už má vízum, to je celkem stěžejní záležitost. 
• Po poslední splátce můžeme na vyžádání vyhotovit potvrzení nebo i fakturu 

o provedení zájezdu, komu by to pomohlo např. pro žádost o příspěvek z FKSP. 
• Budete-li potřebovat pro pojišťovnu smlouvu, kde je částka konečná a ne po 

splátkách, také se po zaplacení poslední splátky ozvěte a smlouvu společně 
předěláme. 

• Upozorňuji, že žádná pojišťovna vás nepojistí proti stornu na právě vzniklou 
situaci a nejspíš by ani nepojistila nikdy dříve. Jde přesně o tu výjimku „zásah 
vyšší moci“ (válka, zemětřesení apod. jako máme ve smlouvě i my, Outdoor 
team). Lze ale pojistit storno na úraz nebo nemoc, kde pak pojišťovny hradí 
storno na základě lékařské právy. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Byl jsem na osobním pohovoru v pojišťovně Uniqa na Kubáni. Je tam velmi 
ochotná a lety spolupráce prověřená pojišťovačka paní Volmutová. Nabídla mi 
pro děti cestovní pojištění „K5“, jsou tam limity na léčebné výlohy 5 000 000 Kč, 
náklady na vyslání opatrovníka z ČR 100 000 Kč, odpovědnost za způsobenou 
škodu v hodnotě 1 000 000 Kč + dalších mnoho věcí (pojištění zavazadel, 
pojištění při ztrátě dokladů atd…) Ta paní je velmi spolehlivá a zdá se mi tento typ 
pojištění pro děti do USA OK. Cena cca 1700 Kč na celou dobu pobytu. Dá se tam 
pojistit i dráže s větším plněním, ale toto by mělo být dostačující. Můžete zkusit 
i nějaký generátor a srovnávač cen pojištění na webu, necháme vše na vás. 
Rozhodně ale doporučujeme, aby součástí byly nejen náklady na léčebné výlohy, 
ale také odpovědnost za způsobené škody a náklady na vyslání opatrovníka. Vše 
se dá předjednat a pojistku uzavřít až před odletem. 

• Dokumentaci k pojištění budou mít děti v tom portfoliu, my požádáme pouze na 
poslední schůzce o kopii kartičky s kontaktem na asistenční službu a s číslem 
pojištěného. 

• Kapesné bychom dořešili na poslední schůzce. Bude dobré mít nějakou hotovost 
+ kdo bude chtít, může k tomu mít i platební kartu. Nicméně hotovost na drobné 
platby, aspoň minimální, bude základ.   

• Psali jsme už na webu i v mailech, že nám vyšly všechny rezervace kempů, jak 
jsme potřebovali. Z toho máme velkou radost. Upřímně – to byl ten největší 
nervák, kvůli kterému už nevím, zda bychom ještě někdy chtěli podobnou akci 
pro děti v hlavní sezóně organizovat. 

• Expediční trička dořešíme s dětmi až bude po karanténě. 
• Dám tento dlouhý dokument během víkendu i na web, aby byl nám i vám rodičům 

k dispozici. 
 
Nyní je ještě třeba spočítat a zaplatit doplatek, který schází. Ve smlouvě je uveden 
termín do 29. února 2020. Posouváme tímto tedy termín do konce března (viz minulá 
domluva) a upravujeme znění, že platba neproběhne hotově, ale převodem. Číslo účtu 
zůstává stejné, je součástí smlouvy, jejíž kopii máte, příp. je v zápatí této stránky. 
Ohledně doplatku je ve smlouvě uvedeno, že jeho výše bude 10 500 Kč + dopočítaný 
kurzovní rozdíl mezi 22,50 Kč/USD (kurz deviza prodej ČNB v lednu 2019) a kurzem 
k 15. únoru 2020.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dle webu ČNB činil 15. 2. 2020 kurz 22,96 Kč/USD. (Opět bereme kurz deviza prodej, byť 
nakupovat budeme ve valutovém kurzu, který je výrazně nevýhodnější). Nyní tedy 
trojčlenka: Ceně 47 500 Kč při kurzu 22,50 Kč odpovídá při kurzu 22,96 Kč/USD celková 
cena 48 471 Kč. Odečteme-li, co už bylo zaplaceno, zbývá doplatit 11 471 Kč. (O 971 Kč 
to narostlo). Což je pro vás rodiče, myslím, velmi pozitivní zpráva, podívejte se schválně, 
jaký je kurz dolaru dnes… Přepočítali bychom vše k dnešku, zdražovalo by se o mnoho, 
mnoho tisíc. 
 
E-mailem, na webu i s dětmi jsme zároveň probírali ještě tu poslední nedořešenou 
položku rozpočtu – viz informace o navýšení bezpečnostní taxy o 709 Kč. Respektive 
o 1000 Kč, ale každé dítě dostalo od AirPro „dárek“ v hodnotě 300 Kč. Vysvětlení také 
proběhlo na webu. Nabízeli jsme dvě možnosti – buď o částku nenavyšovat rozpočet a 
zrušit hotel v Las Vegas a nahradit ho kempem nebo těch 709 Kč doplatit. Chtěli jsme 
o tom na dnešní schůzce ještě dát řeč, ale schůzka není a z reakcí, které jste nám někteří 
posílali e-mailem, s jinými jsem se viděl osobně a za některé mluvily děti, vyplynulo, že 
už těch 709 Kč nebudeme řešit a zachováme hotel v Las Vegas, ať si děti odpočinou a 
užijí po všech těch nocích v kempech. 
 
Takže sečteno: 11 471 Kč + 709 Kč = 12 180 Kč. Vy, kteří jste již doplatek poslali 
s předstihem, prosím, koukněte do výpisu, kolik jste poslali, a poprosíme vás o 
dorovnání částky. Vy, kteří jste ještě doplatek neposlali, žádáme o jeho převedení do 
konce března s uvedením jména účastníka ve zprávě pro příjemce. Zachovejte, prosím, 
pro pořádek v účetnictví tuto přesnou částku a nezaokrouhlujte :-) Díky. 
 
Znovu bych chtěl zopakovat, že při zaplacení doplatku v termínu do konce března vám 
garantujeme dodržení naší nabídky maximálně vstřícného vypořádání pro případ 
možného zrušení akce oproti striktnímu znění naší vzájemné smlouvy. Ale to se doufám 
nestane, protože odjedeme! Držme si palce. 
 
Mějte se krásně, hodně zdraví a optimismu. 
 
 


