
Vážení rodiče, vážení pedagogové.  

 

Úvodem mi dovolte popřát Vám pevné zdraví, a hlavně optimismus v roce 2021. Také bych 

vám chtěl jménem CK Scandia – Czech tour poděkovat za trpělivost a ochotu při řešení problému 

s financemi a platbami, které jste již uskutečnili a ponechali v CK. Umožnili jste nám tak lépe překonat 

tíživou situaci spojenou s onemocněním COVID 19, která podobně jako jiné cestovky, postihla i nás. 

Ještě jednou vám děkuji.  

 

Jak sami můžete sledovat, situace s cestováním je stále nepřehledná. To, jestli se bude cestovat 

s „COVID pasem“, nebo pouze s testy, není zatím zcela jasné. Důležité pro nás ale je, že je Švédsko stále 

otevřené a nic nebrání realizovat zájezd s drobnými úpravami tak, jak byl nabízen. V září loňského roku 

jsme realizovali jeden zájezd se školou z Chrudimi a během realizace nebyl větší problém. Je možné, 

že dojde ke změně programu v Dánsku, které je pouze tranzitní zemí, nebo jej úplně vyřadíme 

z programu a pojedeme lodí přímo z Německa do Švédska. Všechna muzea jsou ve Švédsku otevřena, 

pouze někde je omezen počet návštěvníků, a tak se skupiny musí půlit (např.  radnice ve Stockholmu). 

 

V letošním roce musí dojít k realizaci zájezdů, u kterých jsou v CK ponechané zálohy, nebo 

dokonce uhrazen zájezd v plné výši. Cestování do Švédska je bezpečné a není potřeba se obávat nákazy. 

Švédové, i když jsou často pranýřování, dodržují pravidla, desinfikují se a minimalizují setkávání osob. 

Život je tam stále v mírném pohybu a nedošlo k žádné větší uzávěře.  

 

V nejbližší době vám nabídneme termín realizace Vašeho zájezdu tak, abyste si mohli zajistit 

dovolené. Počítáme s tím, že by mohlo cestování začít v červenu a bude pokračovat další následující 

měsíce. Je jasné, že má každý na vakcinaci svůj názor, ale v této době pandemie, kterou prožíváme, 

jde pravděpodobně o jediný způsob, jak vše dostat do normálních kolejí. Naše životy jsou takto 

ovlivněny už dost, stres, nejistota a obavy z budoucnosti musí zmizet z našich životů. 

 

Buďte trpěliví, vydržte nám se svou přízní a doufejme, že se brzo sejdeme na severu. 

 

 

   Mgr. Zdeněk Šmíd-majitel CK 

 

 

 


