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Předmluva
Nízkonákladové cestování – moderní trend a prostředek, jak poznat za málo 
výdajů mnoho nových kultur, lidí, zemí; „za málo peněz hodně muziky“. Mezi 
mladými lidmi se v posledních letech tato forma přepravy a ubytování těší 
nevídané popularitě, je častým tématem jejich rozhovorů. Zatímco dříve bylo 
potřeba pečlivého plánování, měsíců úředního šimla a byrokratických kliček, 
pracného vydělávání prostředků a zejména dávka dobrodružného ducha, dnes 
je cestování – i to mezikontinentální – něčím běžným a dostupným. Peníze dnes 
již nehrají takovou roli, jako v dřívějších dobách. Levné formě cestování dal 
základ rozvoj cestovatelských komunit, možnost vyjet v rámci dobrovolnických 
programů, nízké ceny letenek. V neposlední řadě byl významným katalyzátorem 
této proměny také internet, umožňující pohodlné shánění informací v teple do-
mova. Okamžitá rezervace letenek, hostelů, změny počasí na druhé straně svě-
ta? Není problém! Informací o cestování, zkušeností z ciziny jsou tuny, přerůstají 
člověku přes hlavu – někdy je proto problémem spíše se v nich zorientovat.

Náš průvodce samozřejmě nepředstavuje soupis všech možností, jak levně ces-
tovat. Nebylo by v našich silách něco takového napsat a – zřejmě – ve Vašich 
něco takového číst. Na následujících stránkách Vám nabízíme základní infor-
mace a praktické tipy, týkající se problematiky levného cestování; nové způso-
by, které jsou v současnosti v rozkvětu a mnoha lidem mohou přijít neotřelé, 
snad i podezřelé. Pro lidi je často těžko vstřebatelná představa, že něco, co 
je širokou veřejností považováno za nákladné, může mít své levné alternativy 
– a hledají proto mezi řádky háčky a svízele. Patříte-li k těmto opatrnějším jed-
incům, je tento průvodce určen zejména pro Vás! V průvodci najdete zážitky 
a zkušenosti skutečných lidí, jejichž kroky Vás mohou inspirovat a dodat Vám 
odvahu. Naším záměrem je ale především přiblížit Vám možnosti levného ces-
tování, ukázat Vám, že se nemusíte bát – příležitosti, které Vám otevřou svět, 
čekají blíže, než si myslíte!

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že se u čtení našeho průvodce pobavíte, 
najdete inspiraci, něčemu se přiučíte, ale hlavně – že Vám pomůže najít přesně 
ty informace, které hledáte.

Mladiinfo ČR

fotograf: Šindlerová
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Cestování po souši

fotograf: Kobzevová
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Cestování po souši

Spolujazda
Podeľte sa o auto a o benzín

O čo sa vlastne jedná?  Spolujazda je väčšinou bez-
platná internetová služba, akýsi dopredu dohovo-
rený autostop. Spolujazda je výhodná pre šoférov, 
ktorým znižuje náklady na benzín a taktiež pre 
spolucestovateľov, keďže ceny sú ďaleko nižšie 
ako lístky na vlak alebo autobus. Ďalšou výhodou, 
najmä oproti autostopu, je možnosť zistiť dopre-
du s kým pocestujete, napriklad prostredníctvom 
facebooku, kde budete väčšinou doladovať detai-
ly ohľadne spolujazdy.  Určite oceníte aj možnosť 
dohodnúť sa, kde do auta nastúpite- nie je nad to, 
ak po vás auto príde takmer až pred dom, dovezie 
vás presne tam, kde potrebujete a vy si nemusíte 
lámať hlavu nad tým, akým spôsobom odnesiete 
ťažký kufor na autobusovú či vlakovú stanicu. 

Spolujazda je vhodná aj pre tých, ktorí sa radi 
na cestách zoznamujú-v aute sa vám bude roz-
právať určite lepšie ako v anonymnom prostredí 
autobusu.Spolujazda je rýchla- nestojíte v každej 
dedinke, väčšinou idete non-stop do miesta urče-
nia a prípadné pauzy sú na spoločnej dohode so 
šoférom.

A čo nevýhody? Samozrejme, aj tie sú! Na face-
booku si síce zistíte, či šofér je sympaťák, ale o 
tom,či šoféruje bezpečne, či do rána pred cestou 
nesedel  v hospode pri pive, a v akom technick-
om stave má auto, nezistíte nič. Z tohto dôvodu 
je lepšie, namiesto facebooku, používať overené 
webové stránky s referenciami šoférov. Ďalšou 
nevýhodou je určitá neistota, či vôbec pocestu-
jete- je len na serióznosti šoféra, či vám spolujaz-
du na poslednú chvílku neodriekne, lebo zmenil 
názor a nikam nepocestuje alebo sa mu ozval 

kamarát, ktorý pocestuje namiesto vás. Pri spo-
lujazde musíte byť flexibilní a pripravení rýchlo 
meniť svoje plány!

Spolujazdu môžete využívať na pravidelné 
dochádzanie, alebo jednorázovo. Na českých 
serveroch nájdete predovšetkým ponuky na spo-
lujazdy v rámci Českej republiky a Slovenska, s 
prichádzajúcim  letom sa objavujú ponuky aj do 
vzď ialenejších destinácií- najmä do Nemecka, 
Rakúska, Francúzska, Talianska, Holandska, ale aj 
do Turecka! Ak si aj tak nič nevyberiete, skúste 
hľadať priamo na zahraničných webových stránk-
ach, alebo skombinujte dve spolujazdy a prestávku 
medzi nimi využite ako krátku poznávačku mesta, 
v ktorom na ďaľšiu spolujazdu čakáte

Rady na záver: Spolujazdy sa nebojte, ale buďte 
opatrní!  Hľadajte spolujazdy na dôveryhodných 
serveroch- napríklad Jizdomat, kde je potreb-
ná registrácia a  možnosť podať na konkrétneho 
šoféra referenciu.Vždy dajte vedieť svojim bliz-
kým, kam a s kým pocestujete! 

České weby: 
http://www.jizdomat.cz/
http://www.autospolujizda.cz/

Zahraničné weby :
http://www.mitfahrgelegenheit.de
http://www.123envoiture.com/

Viac odkazov nájdete na konci sprievodcu
autor: Katka Gabíková

fotograf: Kopča
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Cestování po souši

Stopování
Do cizího auta? Ano, ale s obezřetností
I když má tenhle způsob dopravy pověst nebez-
pečného koníčku pro otrlé, je to velmi efektivní 
způsob, jak se dostat z jednoho místa na jiné a 
ještě při tom poznat nové lidi. A když dodržíte 
základní bezpečnostní pravidla, riziko se snižuje 
na minimum. 

Co tedy udělat? Až vyrazíte, vezměte si s sebou 
dobrou mapu. Celkem se vyplatí vyznačit si na 
ní benzínové stanice. Protože jí budete používat 
opravdu často, je lepší vzít si nějakou ve formátu 
knížky či sešitu než rozkládací list o velké ploše. 

Pak už si jen potřebujete vybrat silnici, kam se 
postavíte a pustíte se do toho- nejlepší je zvolit 
si hlavní tah, po kterém projíždí hodně aut a kde 
budete vidět (můžete to ještě více promyslet a 
najít si takové oblasti, kde se vyskytuje hodně ka-
mionů, třeba industriální zóny nebo okolí letišť). 
Taky nemusí být špatné začít u benzínové stanice, 
kde máte šanci promluvit si s řidiči a když přijde 
déšť, jste takříkajíc v suchu. 

U místa, co si vyberete, musí být možné snadno 
a bezpečně zastavit a také vás musí řidič vidět 
dlouho dopředu, aby stihl zabrzdit (a na dálnici 
je brzdná dráha ještě delší než normálně). Tomu, 
aby opravdu zastavil, můžete napomoct i svým 
oblečením. Barevné a veselé šaty vám získají více 
bodů, ale nesmíte to přehnat a vypadat jako cvok. 
Váš vzhled by měl být důvěryhodný, takže tričko 
s hořící lebkou je lepší nechat doma. Abyste ještě 
zvýšili své šance, můžete použít ceduli. Co na ní 
ale napsat? Může to být prostě slovo PROSÍM 
(ideálně v jazyce země, kde se právě nacházíte) 
nebo prostě světová strana na kterou se chcete 
vydat. Blíž k cíli buďte klidně konkrétnější. Lze 
taky použít název silnice, pokud nějaký má. 

Vy sami se pokuste být milí a pozitivní (i když to 
může být po několika hodinách nudného čekání 
obtížné), usmívejte se a snažte se navázat oční 
kontakt s řidiči. Dost pomůže, když budete cesto-
vat bez přesně daných termínů, protože stresovat 
se tím, že už jste měli být o x kilometrů dál vám na 
náladě rozhodně nepřidá. 

Než nastoupíte do auta, prohoďte s řidičem pár 
slov. Můžete se zeptat, kam jede, domluvit se, že 
vás vyloží na nějakém bezpečném místě, odkud 
můžete pokračovat dál (klidně se řidiče zeptejte, 
zda nějaké takové zná).  

Buďte pozorní a i takováhle krátká konverzace 
vám může poskytnout spoustu informací. A pokud 
si nebudete jistí, nenastupujte do auta a prostě 
věřte svým instinktům. Abyste svojí bezpečnost 
ještě zvýšili, můžete poslat značku auta, kterým 
jedete SMSkou kamarádovi (nebo předstírat, že 
to děláte) a mít u sebe pepřový sprej. 

Dobrý trik, díky kterému se budete cítit bez-
pečněji, je mít u sebe toaletní papír a zapalovač. 
Kdyby se věci zvrtly, zapálíte papír a hodíte ho na 
zadní sedadlo. To by řidiče mělo dostatečně mo-
tivovat k zastavení a vám poskytnout čas vyskočit 
(což nikdy nedělejte za jízdy). 

Pokud jde o zavazadlo/a, mělo by nastupovat 
jako poslední a vystupovat jako první, 
kdykoliv je to jen trochu m o ž n é . 
A nejdůležitější doklady a 
peníze je lepší mít stále u 
sebe, nedat je z ruky. Ale 
samozřejmě je pravděpodob-
nější, že narazíte na milého 
a laskavého člověka, co 
si chce třeba 
z p ř í j e m n i t 
dlouhou cestu 
p o v í d á n í m . 
Proto je dobré být milý, chovat 
se slušně a vyhýbat se „nebez-
pečným tématům“ jako je politi-
ka nebo víra. Přece jen nechcete, 
aby vás váš oponent s rozdílným 
názorem vyhodil z auta. 
 Když se vám vše podaří, 
třeba vás váš řidič sveze o pár ki-
lometrů dál tam, kam potřebujete. 
Takže si užívejte jízdu a dobře do-
jeďte!

autor: Martina Míčková
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Cestování po souši

Rady a zkušenosti čtenářů
“Klička při prověřování řidiče: když vám někdo zastaví je nejlepší se nejdřív zeptat: 
“kam jedete?” při tom si řidiče okouknout a když se vám nezdá, tak se vykroutit: “jé to 
je škoda, já jedu jinam, ale dík”
         - Kamila
“Je dobré být na stopu vtipný! Zaujmout řidiče vtipným tancem, stopováním sedíc na 
ramenou kamarádovi, dělat pózy nebo vtipné obličeje”
         - Zdeněk

“Pozor na dálnice na západě - na většině z nich se nesmí stopovat a policajti si to hlídají 
a otravujou”
         - Markéta

“V cizích zemích mi pomáhají cedule (usnadňuje to komunikaci s řídičem, obzvlášť pokud 
nemluvíme žádnou společnou řečí). Hlídejte si doklady a mobil! Kluk nevystupuje z auta 
první - nejdřív holka (pokud jedete v páru)! v Rumunsku a na Ukrajině a možná ještě 
někde je zvykem řidiči stčit aspoň pár drobných. Pokud chcete jet zadarmo, ujasněte 
si to s řidičem dřív než nastoupíte (řekněte třeba, že nemáte moc peněz a nebo že jste 
studenti)”        - Monika

fotograf: Činková
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Cestování po souši

Busem nebo vlakem

Cestování vlakem či autobusem má rozhodně 
své výhody. Když se zrovna nechystáte na jiný 
světadíl ani vás netlačí čas, stojí pozemní přepra-
va rozhodně za uvážení. Zpravidla umožňuje 
nabalit s sebou větší množství zavazadel (otázk-
ou zůstává, zda-li je to výhoda či nikoliv – vy se 
s tím pak budete muset tahat), není tolik závislá 
na povětrnostních podmínkách, do jisté míry se 
dá považovat za pohodlnější a méně svízelnou 
variantu pro klaustrofobiky a lidi trpící stra-
chem z létání ale především vyjde (alespoň ve 
většině případů!) levněji.

Vlakem
Cestování vlakem po Evropě nebývalo vždy až 
tak levnou záležitostí, dnes se však už dají vy-
chytat různé akce a slevy při kupování jízdenek. 
Obzvlášť pokud je sháníte s dostatečným před-
stihem. Akce typu „last minute“ u železničních 
dopravců zvykem zatím nejsou. Máme tu však 
známé zpáteční, víkendové a skupinové slevy, 
které platí i na cestování v rámci naší vlasti. 

Pokud jste vlastníkem IN KARTY vydávanou 
dopravcem České Dráhy, získáváte v rámci ap-
likace Rail plus slevu na mezinárodním jízdném. 
Ušetřit také můžete nákupem jízdenek on-line 
přímo na webových stránkách ČD. 

Je asi jen otázkou času, kdy mezinárodní 
přepravu začne nabízet RegioJet (zatím vás 
může přepravit nejdál na Slovensko do Žiliny) 
nebo LeoExpres, který zatím operuje pouze na 
trase Praha - Bohumín.

Pro cestování vlakem existuje aplikace kdy-
jedes.cz, kde si můžete zjistit, kdo z vašich 
kamarádů (FB) jede ve stejný den stejným 
směrem.

Autobusem
Pokud vám poskakování autobusu a kvalita 
vzduchu v jeho útrobách nepůsobí žaludeční 
potíže, rozhodně tuto možnost cestování 
zvažte. Jízdenky jsou opravdu levné a jen vý-
jimečně záleží na tom, kdy je kupujete. Do 
okolních států nebo k jejim sousedům se dosta-
nete doslova za pár stovek. Prodražit se mohou 
akorát cesty, které v sobě zahrnují přepravu 
trajektem. 

Počet, rozměr a váha zavazadel je limitována, 
ne však tak přísně, jako při létání. Zato ale jízda 
trvá o něco déle. Taková noc v plně obsazeném 
autobuse se zastávkami ve 2:00, 4:30 a pak 
budíčkem v 7:00 není zrovna tím, na co budete 
rádi vzpomínat. Občas ale můžete narazit na 
pohodové spolucestující, se kterými několikas-
etkilometrová trasa uběhne jako nic. 

Největším a nejznámějším dopravcem je Stu-
dent Agency, který dnes přes svůj portál nabízí 
jízdenky do Anglie, Itálie, Norska, Švédska, 
Běloruska, Řecka, Makedonie, na Ukrajinu a do 
dalších zemí. Autobusy Eurolines jezdí z ČR do 
19 evropských zemí a cenově se často pohybují 
o něco níže (servis v průběhu jízdy bývá lim-
itován). 

Do nejžádanějších destinací odjíždí i něko-
lik spojů denně, takže většinou není prob-
lém najít ten přesně vyhovující. Cena potom 
zůstává hlavním kritériem spolu s přihlédnutím 
k ročnímu období a možným komplikacím s tím 
spojenými.

Pozemní přeprava co nejlevněji

autor i fotograf: Zuzana Šindlerová
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Cestování po souši

Cestovat nemusíte jen do dalekých krajin. Cesto-
vat se dá i za humna nebo dokonce i jen ve vlast-
ním městě, městečku a vesnici. Jak, ptáte se? 
Podívejme se na to! Pokud nemáte peněz nazbyt, 
šetříte na další dalekou cestu nebo jste prostě 
jenom chvíli doma, můžete si své chvíle zpestřit 
nejedním cestovatelským zážitkem.

Přednášky, besedy, výstavy 
Dokážete-li se oprostit od žárlivosti na jiné ces-
tovatele a jejich cesty, můžete se prostřednictvím 
povídání, fotek či filmů přenést do vzdálených míst 
raz dva a často za to nedat ani korunu. Hledejte 
na vývěskách místních knihoven, kin, rodinných 
center apod. nebo například na stránkách škol a 
univerzit. Informace o těchto akcích také často 
inzerujeme na www.mladiinfo.cz. 

Buď průvodcem!
Proveďte svým městem zahraničního návštěvní-
ka! On/ona vám povypráví o své zemi, svém ces-
tování, možná ukáže fotky. Vy se na oplátku na-
sytíte inspirací a třeba se začnete dívat na svoje 
bydliště úplně novýma očima! Couchsurfing (CS) 
není jenom o přespávání u cizích lidí. Ty cizí lidi, 
kteří přicházejí k nám do ČR a snadno se po-
tom mohou stát vašimi dobrými přáteli, lze také 
provést po vašem městě či dokonce po naší re-
publice. 

Znáte Erasmus Buddies?  Erasmus Student Net-
work (ESN), organizace starající se o blaho stu-
dentů na pobytech Erasmus, bývá na každé 
univerzitě a hledá alespoň jednou do roka ochot-
né lidi, kteří by se starali o svého přiděleného 
„Erasmáka“ – ukázali mu, kde se co nachází, jak 
funguje univerzita, MHD apod. ESN pořádá také 
většinou množství akcí, kde se to jen hemží lidmi 
z ciziny. Stačí si jen najít místní pobočku a sledo-
vat její aktuality.

Jazykový tandem
Jak jinak lépe poznat cizí zemi než se naučit její ja-
zyk? Zkuste najít někoho, kdo vám s tím pomůže 
bez nároku na honorář. Například v Olomouci se 
na stránkách Tandem.netsource.cz zaregistru-

jete a potom už jen hledáte někoho, kdo mluví 
jazykem, jakým chcete mluvit, a domluvíte si vzá-
jemné vyučování. Konkrétní podmínky závisí na 
vás.

Např. v Praze existuje vyučování jazyků zdarma 
Erasmus a dalšími studenty, tedy rodilými mlu-
včími, a to na ČVUT. Na stránkách International 
Student Club zjistíte na aktuální rozvrh hodin. Pak 
už stačí jenom přijít.

Není-li něco takového k dispozici u vás, můžete 
opět vyzkoušet CS. Možná jen pár kroků za hum-
ny žije cizinec, který se rád zapojí do jazykového 
tandemu nebo alespoň vymění pár slov ve svém/
jiném jazyce.

Kulinářská setkání
Snad vůbec nejlepší způsob, jak cestovat a pozná-
vat doma, představuje vaření a ochutnávání! De-
jte dohromady svoje kamarády, přátele i známé, 
které jste potkali například i prostřednictvím CS 
nebo ESN, uvařte si něco dobrého, ať už podle 
receptů každého z vás nebo návodů z tištěné či 
internetové kuchařky, a přeneste se přesně tam, 
kam chcete! Záleží jen na vaší fantazii.

Cestování doma
Jak poznávat svět z tepla domova autor: Šťepánka Pecháčková

fotograf: Dostálová
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fotograf: Činková
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Lacné aerolinky
Ako vychytať najlacnejšie letenky

Môže byť cestovanie lietadlom lacné?  Môže! 
Preč sú časy, keď ste sa aj na dovolenku s rodičmi  
na juhu  Španielska  trepali 2 dni karosou!  Dnes 
už nemusíte na letenku šetriť mesiace a nie je 
výnimkoum že vás to vyjde ešte lacnejšie ako ces-
ta vlakom a autobusom. Low-costové aerolinky 
preživali boom pred pár rokmi, keď ste mohli ces-
tovať doslova za pár korún. Tento rok ceny trošku 
narástli,ale na druhej strane klasické aerolinky ceny 
z dôvodu veľ kej konkurencie znížili. Ak k tomu 
pripočítame extra poplatky(za batožinu,poplatok 
za platbu kartou,..) u  nízkonákladoviek, často je 
cena klasickej aerolinky  podobná low-costovej, 
alebo  ešte nižšia. 

Určite stojí za to porovnávať, kedže pri low-costo-
vej spoločnosti draho zaplatíte za každé kilo ba-
tožiny navyše a zadarmo nedostanete počas letu 
ani čistú vodu! Klasický dopravca garantuje určitý 
štandard služieb- väčšinou až 20 kg batožiny v 
cene letenky, v podstate neobmedzenú príručná  
batožina, jedlo a pitie, možnosť vybrať si sedadlo 
bez ďalšieho poplatku. Ak predsa len budete ces-
tovať s nízkonákladovkou, nezabudnite si zistiť u 
konkétnej spoločnosti, či je nutné spraviť online 
checking a vytlačiť palubný lístok (ak cestujete 
s Ryanair a nedonesiete si so sebou na letisko 
boarding pass, zaplatíte navyše až 70 eur) a  max-
imálnu  povolenú hmotnosť a rozmery príručnej 
batožiny (najprísnejšie podmienky má WizzAir, 
najbevelontnejší je Easyjet.) Nezabúdajte ani na 
niečo pod zub! Na palube zaplatíte za jedlo a pitie 
čiastku  porovnateľnú s cenou letenky.

Kde letenky kupovať? Najlepším spôsobom je 
kupovať priamo na webových stránkach níz-
konákladoviek. Budete k tomu potrebovať len 
platobnú kartu s povolením k internetovým plat-
bám. Pri platení si dajde pozor, aby ste neodklik-
li položky, ktoré nepotrebujete- poistenie, extra 
batožina a iné..Ceny môžete porovnať cez  vy-
hladávač leteniek nízkonákladových spoločností  
AzAir, ktorý najde najlacnejšie letenky po Európe 

a vhodne skombinuje lowcost letenky viacerých 
spoločností. Alebo Skypicker, ktorý umožňuje 
rýchly nákup lacných leteniek bez zdržovania vo 
forme výberu sedadla, ponuky poistenia,. Bežné 
letenkové vyhladávače (Pelikán, Letuška, Stu-
dentAgency, Královna,Ebookers) vyhladajú leten-
ky a poravnajú ceny od klasických dopravcov.

Kedy nakupovať?  Všeobecne platí, že nákup lete-
niek nemôžete nechať na poslednú chvíľu,  Na-
jlepšie je nakupovať približne 5 týždňom pred 
odletom.Vtedy sa podľa štatistík predávajú leten-
ky za bezkonkurenčne najnižšie ceny. 

Odkiaľ letieť? Z Prahy môžete letieť priamo takmer 
do všetkých oblúbených európskych destinácií. 
Aerlingus vás dopraví lacno do Dublinu, Flybe do 
Cardiffu, Birminghanu, East Midlands, Glasgowu 
a Edinburghu, Jet2 do Manchetru, Newcastle, 
Leeds,Bradfordu a Edinburghu. S Ryanair poletíte 
do Londýna a s Easyjet do Bristolu, Manchestru, 
Edinburghu, Lyonu, Paríža a Milána. Do Talians-
ka- konkrétne do Neapola,Ríma, Bari,Trevisa a 
Benátok vás dopraví známy Wizzair. Do Benátok, 
Florencie, Ženevy a Lugana sa dostanete  s Dar-
winairlines. Do Barcelony vás dopraví Vueling. 
Do Škandinávie- konkrétne do Štokholmu, Hel-
siniek a Osla a Kodane  môžete priamo letieť s 
Norwegian alebo s SAS. Do Rigy lieta priamo Air-
baltic. Do blízkeho Nemecka využijete German-
wings a Tuifly, s ktorým sa dostanete aj do Rotter-
damu. Smartwings využijete najmä v lete- z Prahy  
ponúka charterové lety do Grécka, Talianska, na 
Ibizu, Mallorcu a z Pardubíc na Rhodos, Mallorcu 
a do Burgasu.

Z Brna môžete priamo letieť s WizzAir do Londýna 
a so Smartwings do Larnaky, Monastiru  Antálye 
adestinácií v Grécku, v Taliansku.
Z Viedne môžete lacno letieť do Turecka s Pega-
susairlines a so Sunexpress(aj do niekoľ kých des-
tinácii v Egypte), do Prištiny a Tirany s Belleair,do 
Londýna s Easyjet a prakticky do celého sveta s 
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Flyniki a Airberlin.

V Bratislave drži hegemóniu Ryanair, cestovať 
môžete  do mnohých európskych miest za priaz-
nivé ceny. So Smartwings poletíte z Bratislavy do 
Tel Avivu. V Krakowe môžete využívať lety národ-
ného polskeho dopravcu LOT a v Budapešti si 
môžete vyberať z širokej a lacnej ponuky Wizzair 
a Ryanair.

Rady na záver: 
1. Buďte flexibilní!  Netrvajte na presnom čase a 
mieste a improvizujte! Ak nemôžete nájsť lacnú 
letenku presne do miesta určenia, zmente plán a 
hľadajte spojenie do miesta vzieleného pár desi-
atok kilometrov alebo zmente dátum cesty.

2. Lietajte len s príručnou batožinou! Vezmite si so 
sebou minimum veci a neplatte extra poplatky za 
batožinu. Okrem toho,že ušetríte peniaze, šetríte 
aj čas, keďže nemusíte po prílete na batožinu 
čakať a neriskujete, že sa vaša batožina strati,čo 
pri lowcostovej spoločnosti nemusí byť výnimkou.

3. Lietajte s prestupom!  Môže sa stať, že budete 
musieť prespávať na letisku, ale rozhodne ušetríte!

4. Kombinujte! Na miesto určenia leťte jednou 
aerolinkou a nazad inou, Lowcosty väčšinou ponú-
kajú lacné letenky  len jedným smerom. 

5. Používajte Cestujlevne! Cestujlevne pre vás 
sleduje všetky aktuálne lacné letenky,sledujte 
Cestujlevne na facebooku a neunikne vám žiadna 
cestovateľská lahôdka.

Letecké spoločnosti: 
http://www.aerlingus.com/en-IE/home/index.jsp
 http://www.airbaltic.com/public/index.html
http://www.belleair.it/
http://www.darwinairline.com/en/
http://www.easyjet.com/
http://www.germanwings.com/en/index.shtml
http://www.flysas.com/fi/fi/?vst=true&WT.
ac=b1&WT.seg_4=eb1
http://www.flyniki.com/en-CZ/start.php
http://www.flybe.com/
http://www.jet2.com/
http://www.lot.com/sk/en/web/newlot/home
http://www.norwegian.com/uk/ 
http://www.pegasusairlines.com/en/default.aspx
http://www.ryanair.com/sk
http://www.smartwings.com/cs/
http://www.sunexpress.com/de
http://www.tuifly.com/de/index.html
http://www.vueling.com/es/
http://wizzair.com/en-GB/Search

Vyhladávače :
http://www.azair.cz/ 
http://www.skypicker.com/
http://www.studentagency.cz/letenky/index.html
http://www.letuska.cz/
http://www.kralovna.cz/
http://www.pelikan.cz/
http://www.ebookers.com/

autor: Katka Gabíková

fotograf: Hronová
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Přespávání na letišti
A co když nám levné lety nenavazují?

Přespávat na letišti? Cože? Ne, to není vtip, ale 
způsob, jaký volí plno cestovatelů v případě, že 
jim na sebe nevazuje let a chtějí ušetřit peníze za 
hotel. Možnost přespání / přečkání noci přímo na 
letišti je hojně využívaná, ačkoliv se to letištnímu 
personálu nemusí vždy zamlouvat a mohou po 
vás chtít dokázat, že opravdu jen čekáte na let.

Nemusíte se ale bát, s tímto malým průvodcem 
budete připravení na plánované noční dobro-
družství i na náhlé nečekané situace v případě 
zrušeného letu!

Základní pravidla přespávání

1) Vyberte dobré místo. Některa letiště, zvláště ty 
s převahou low-cost (nízkonákladových) přepravců 
a velká meznárodní letiště mohou být plná no-
cležníků. Místa jsou omezená - zvláště pak  po-
hodlná křesla bez opěrek na ruce - nezapoměnte 
si tedy své místo na přespání včas. Při vybírání 
berte v potaz nejen pohodlí sedačky, ale také os-
tatní lidi v okolí (viz bezpečí) nebo třeba teplo-
tu, vzdálenost od toalet, obchodů, atd. Zkuste se 
také zeptat ostrahy či letištního personálu - mo-
hou vám poradit vhodná místa na přečkání.

2) Buďte v bezpečí. Zjistěte si, kde se nachází 
letištní bezpečnostní služba. Podívejte se také, 
jestli jsou v místě vašeho přespání bezpečností 

kamery. Pokud cestujete sami, najděte si místo ve 
společnosti dalších cestovatelů. Co se týče vašeho 
zavazadla - zvažte jeho uložení v bezpečnostních 
schránkách či uložištích (většina letišť takové má). 
Pokud se od zavadla nechcete (nebo nemůžete) 
vzdálit, zkuste spát s taškou pod nohama či pod 
hlavou; vždy směřujte zip či otevírání směrem k 
zemi nebo ke stěně – potenciálnímu zloději tím 
ztěžujete přístup.

3) Pozor na zavírací doby obchodů. Přes noc a k 
ránu vám přavděpodobně vyhládne (co si budeme 
povídat - takové celonoční přečkávání je mohem 
příjemnější se svačinkou), nezapoměnte si tedy 
udělat zásoby ještě před tím, než obchody na le-
tišti zavřou! I kdyby letiště mělo velice pozdní či 
ranní lety, neznámená to, že restaurace a obchody 
budou otevřeny! Pro ty, co se nestydí, stojí za to 
vyzkoušet potloukat se kolem restautrace okolo 
zavírací doby, neboť se vás personálu může zželet 
a mohou vám dát neprodané potraviny.

4) Příletové haly jsou lepší než odletové. Na něk-
terých letištích to může být opravdu rozdíl. Logika 
věci spočívá v tom, že odletové haly předpokládají 
s příchodem a okamžitým odbavením cestujícího, 
kdežto příletové haly počítají s určitým čekáním 
na přestup.

5) Vezměte si s sebou ty správné věci. Ne-

fotograf: Vojtíšková
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zapomeňte na zábavu. Pokud spánek z ně-
jakého důvodu oželíte (např. protože vám strach 
nedovolí usnout), přijdou vám věci jako čtečka 
s haldou zábavných knih nebo iPod s oblíbenou 
hudbou opravdu vhod. Také si vezměte teplé 
oblečení a něco pod sebe. Nezapomeňte nas-
tavit budík, ať nezaspíte svůj odlet!

6) Zjistěte si informace! Je nepříjemné, když 
po desetihodinovém čekání na nepohodlných 
kovových lavičkách zjistíte, že hned za rohem je 
příjemná odpočinková místnost, o které jste do-
sud neměli tušení. Zjistěte si o daném letišti co 
nejvíce informací. Je možnost zaplatit si wi-fi? 
Je zde sprcha? Do kolika hodin mají otevřeno 
obchody? Je odpočinková mítnost („lounge“) 
jen pro klienty první třídy, nebo je možné zapla-
tit?

7) Mějte s sebou dostatek pěnez. Samozřemě 
asi počítáte s nějakými financemi na občerst-
vení, ale vezměte si raději i kreditku. Nikdy 
nevíte co se může stát. Zjistěte si také, kde se 
nachází nejbližší hotel (někdy jsou i přímo na le-
tišti) - pro všechny případy! Neškodí mít s sebou 
drobné např. do automatů na kafe.

Základní souhrn toho nejdůležitější pro přečkání 
noc na letišti máme za sebou; podívejme se 
ještě na žebříček evropských letišť, na kterých 
bude spát pohodlně a na kterých bude naop-
ak nocování noční můrou. Pro hodnocení byly 
použity kategorie pohodlí, čistota, služby a per-
sonál. 

Nejlepšíí letiště:
1. Amsterdam
2. Helsinki
3. Munich
4. Zurich
5. Franfurkt am Main

Nejhorší letiště
1. Řím Fiumicino
2. Paříž Beauvais
3. Franfukt Hahn
4. London Luton

autor: Zuzana Dostálová fotograf: Vojtíšková

fotograf: Dostálová
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fotograf: Pecháčková
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Hostely

Pokoj v hostelu v Portugalsku

Levnější obdoba hotelu - sdílení pokoje

Hostely jsou ubytovací zařízená, založená na prin-
cipu levného a přátelského ubytování pro mladé 
cestovatele, kterým nevadí sdílet pokoj s dalšími 
dobrodruhy. Na hostelu platíte za postel, niko-
liv pokoj - ten pak sdílíte s ostatními, stejně jako 
kuchyň či koupelnu. Z toho plyne fakt, že hostely 
jsou většinou využívány jen na jednu či pár nocí, 
avšak pokud to kapacita dovoluje, nic vám ne-
brání usídlit se tam třeba na týden. 

Sdílení pokoje je skvělá a jedinečná příležitost pro 
poznání cestovatelů z celého světa. Atmosféra v 
hostelu bývá většinou velice neformální a per-
sonál nápomocný při dotazech na místo a posky-
tování dalších rad.
 Jelikož jsou hostely určené primárně pro mladé, 
je tomu i uzpůsobeno jejich vybavení – samozřej-
mostí bývá bezdrátové připojení na internet, bar, 
místa pro setkání s ostatními atd.
 
Co se týče bezpečnosti, nemusíte mít obavy. V 
téměř každém hostelu se nachází zamykatelné 
skříňky na vaše věci, pokud by vám sdílení pokoje 
ale i tak nesedlo, bývají v nabídce také soukromé 
pokoje. Pro něžné pohlaví je také ve většině 
případů možnost sdílet pokoj pouze s dívkami.

Největší výhodou hostelů je rozhodně jejich cena 
- platí se za noc a může to být opravdu jen pár 
euro (např. ve Vídni jsme našli hostely od 12 euro, 
v portugalském Portu pak třeba již od 7 euro).

A jak takový hostel najít a zarezervovat? Nejčastě-
jší (a patrně nejrychlejší) způsob je skrze interne-
tové zprostředkující portály, které vám zároveň 
poskytnou porovnání s konkurencí. Několik z nich 
zde uvádíme jako příklad. Za online rezervaci čas-
to dáte nějaký malý poplatek předem, samotné 
ubytování se pak většinou platí na místě. Rozhod-
ně ale doporučujeme včasnou rezervaci, hostely 
jsou spíše rodiného charakteru a nemívají velkou 
kapacitu. 

Odkazy:
http://hostelsworld.com/
http://www.hostely.com/
http://www.hostels.com/
http://www.hihostels.com/

autor: Zuzana Dostálová

Společná snídaně v hostelu

fotograf: Dostálová

fotograf: Dostálová
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Airbnb

Autor: Zuzana Dostálová

Placené ubytování u někoho doma? 

Airbnb (https://airbnb.com) je komunitní trh s 
ubytováním po celém světě. Lidé, kteří mají vol-
nou ubytovací kapacitu, zde inzerují své pokoje či 
celé byty a ti, co potřebují nocleh si mohou vybrat 
z tisíce nabídek dle různých cen a dalších para-
metrů.

Celá služba je postavena na principu sociální sítě, 
kde se potkávají hostitelé s těmi, kteří hledají al-
ternativu k často neosobním a drahým hotelům. 
Airbnb nabízí možnost rezervovat ubytování pří-
mo u místních lidí v jejich domově a tím i zpros-
tředkovává přístup k unikátnímu zážitku, který vám 
(stejně jako couchsurfing, viz dále) dá možnost 
poznat, jak se v dané zemi doopravdy žije a bydlí. 

Po registraci (která  je samozřejmě zdarma) 
získáte svůj profil, který je vaší vizitkou pro po-
tenciální hostitele. V profilech hostů i hostitelů 
jsou uložená doporučení a reference od těch, kteří 
byli s danými osobami ve styku a je tak možné se 
skrze hodnocení předem dozvědět potřebné in-
formace - a třeba i rychle odhalit nekvalitní nebo 
podivné nabídky. 

Pro případné sladění vašich a hostitelových 
očekávání slouží pak stránka s domácími pravidly, 
kde se dozvíte vše co smíte a co ne - např. zda si 
s sebou můžete vzít domácího mazlíčka nebo si 
pozvat hosta.

Poté, co si databáze vyberete své ubytování a ter-
mín, musíte s rezervací poslat i své platební úda-
je, ty jsou ale zpracovány až ve chvíli, kdy hostitel 
rezervaci příjme. Pokud je rezervace přijata, vaše 
platba se odešle a jsou předány všechny kontak-
tní údaje k dohodnutí detailů. Celá komunikace 
probíhá přes Airbnb.

Jedním z hlavních bezpečnostních nástrojů je sys-
tém referencí a ověřování, který snadno odhalí 
jakékoliv nespolehlivé nabídky nebo uživatele. Při 
cestování skrz Airbnb máte také k dispozici zaka-
znický servis, který vám pomůže v případě prob-
lémů ze strany Airbnb. Pokud jste na straně hos-
titele, máte dokonce záruku na škodu způsobenou 
krádeží či nedbalostí hosta. Stát se hostitelem vás 
sice nedostane na cesty, nicméně i to může být 
zajímavá zkušenost, jak se kulturně obohatit a 
poznat nové přátele.

Airbnb rozhodně není náhrada za luxusní hotel, 
plno služeb zde můžete postrádat (např. služby v 
dosahu), co se ale týče ceny, je ale bezkonkurenční, 
stejně jako co se týče autentičnosti ubytování, 
široké nabídky a možností poznat trošku něco 
jiného a nového.  

fotograf: Hronová
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Couchsurfing
Síť cestovatelů, noví kamarádi a nocleh zadarmo

Couchsurfing se stává stále častěji se objevujícím 
slovem mezi převážně mladými a dobrodružněji 
laděnými cestovateli. Jde o celosvětovou síť lidí, 
které spojuje zájem o cestování, poznávání jiných 
kultur, lidí a míst. Couchsurferem se můžete stát 
jednoduše tak, že se zregistrujete na internetových 
stránkách  HYPERLINK “http://www.couchsurf-
ing.org” www.couchsurfing.org a vyplníte o sobě 
několik informací, jako cestovatelské zkušenosti, 
ovládané jazyky, životní filosofie nebo koníčky.

Hlavní a původní myšlenkou CS je umožnit lidem 
ušetřit za ubytování během jejich cestování – 
couchsurfeři na svých profilech nabízí volné kari-
matky, matrace, gauče, postele nebo dokonce 
celé pokoje, které jsou ochotní na několik nocí 
zdarma propůjčit cestovatelům. Pokud se tedy 
chystáte do ciziny s omezeným rozpočtem, je CS 
ideální variantou, jak najít nocleh přímo u někoho 
doma.

Couchsurfery na stránkách vyhledáváte přímo po-
dle místa, kam se chystáte jet. Ty, které oslovíte 
si pak můžete vybrat třeba podle jazyků, kterými 
ten který couchsurfer mluví, či koníčků, ke kterým 
se přihlásil. Poté, co si vyhlídnete vhodného hos-

titele, napíšete mu žádost (request) obsahující 
obecný popis vaší cesty a individuální vzkaz konk-
rétnímu couchsurferovi. Nebojte se na začátek 
zkontaktovat více hostitelů, mnoho couchsurferů 
je na cestách, hostí někoho jiného nebo zkrátka 
nemají čas či náladu. Jestliže je vaše žádost přija-
ta, dohodnete si s vaším hostitelem místo srazu a 
můžete vyrazit. 

Na co si při couchsurfování dávat pozor? CS 
není hotel ani noclehárna! Během svého pobytu 
se stanete součástí domova konkrétního člově-
ka. Couchsurfeři, kteří přijedou, s napruzeným 
výrazem a dávají najevo, že nechtějí být rušeni, 
by měli přece jen zůstat u klasického hostelového 
ubytování. U CS se počítá s tím, že společně se 
svým hostitelem povečeříte, vyrazíte někam ven 
nebo alespoň prohodíte několik slov.

Domluvte se předem, máte-li si přinést spacák a 
karimatku nebo dokonce stan. Je hezké, když s 
sebou přivezete nějakou malou pozornost,  nebo 
třeba uvaříte večeři, nepropadnete určitě ani s fo-
tkami z dosavadních cest.

Délka pobytu u jednotlivých hostitelů není nijak 
specifikována. Někteří přímo na svých profilech 
uvádějí maximální délku pobytu, obecně ale platí 
nepsané pravidlo, že tři dny jsou ažaž. Podobně 
to platí i o počtu hostů. Pokud budete víc než tři, 
vaše pravděpodobnost, že najdete hostitele, se 
dost zmenšuje. 

Mnoho couchsurferů z pochopitelných důvodů 
nerado hostí páry. Pokud máte strach z trapného 
ticha nebo nepříjemného hostitele, vyrazte ve 
dvou, ale nepojímejte váš CS jako líbánky v cizí 
ložnici.

Plánujte aspoň dva týdny předem. Nocleh jde 
sehnat i na poslední chvíli, přicházíte tak ale o 
možnost vybrat si toho nejlepšího a nejsym-
patičtějšího hostitele. 

fotograf: Míčková
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Spousta odpůrců CS argumentuje bezpečnost-
ními riziky, která s sebou podobný styl cestování 
nese. Není radno nebezpečí, které je spojené s 
přespáváním u cizích lidí z cizích kultur, podceňo-
vat. Na jednotlivých profilech jsou vždy recenze 
lidí, kteří se již s dotyčným setkali. Na CS fun-
guje také systém ověřování – pokud zaplatíte 
drobnou částku správcům CS stránek, dostanete 
domů pohlednici a k vašemu profilu fajfku, která 
bude označovat, že nejste jen tak nějaký interne-
tový pedofil.

CS však není jen o samotném sérfování gaučů. 
Pokud jedete na místo, kde jste ještě nebyli, 
neváhejte kontaktovat někoho z couchsurferů, 
aby vás provedl a ukázal vám zákoutí, který 
průměrný turista jen s pomocí průvodce nenajde. 

Za vaše nocležnictví a využívání dalších výhod CS 
se samozřejmě očekává taky protislužba, tedy 
být tu pro ty, kteří se chystají přijet do místa 
vašeho bydliště. Pokud nemáte možnost u sebe 
přímo někoho ubytovat, můžete aspoň ukázat 
cizinci město, pozvat ho na večeři nebo ho vzít 
někam mezi lidi. Na svém profilu si můžete přímo 
nastavit, jestli je u vás možnost přespání nebo ne.

Největší koncentrace couchsurferů bývá ve 
velkých a turisticky oblíbených městech. Místní 
chouchsurfeři jsou denně bombardováni desítka-
mi žádostí. Pomoci v přesvědčování, že vy jste ti 
praví, vám můžou třeba pozitivní anotace nebo 
fotky na vašem profilu.

Tak už zbývá se jen zaregistrovat na  http://www.
couchsurfing.org nebo jeho obdobu Hospitality 
club (http://www.hospitalityclub.org), vyrazit hle-
dat spřízněné duše ze všech koutů světa nebo 
čekat, až si některá najde vás.

autor: Markéta Nešporová

fotograf: Nešporová
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Příběhy z CS
Zkušenost z Irska - Hana Jarošková
Ráda bych se s vámi podělila o mé malé zkušeno-
sti s couchsurfingem (CS). Nejsem sice zkušený 
„kaučař“, ale každá zkušenost dobrá. Zaregistro-
vala jsem se na webové stránky CS asi před třemi 
lety, kdy jsme s přítelem měli letět do Norska. 
Zkoušela jsem několik týdnů hledat, co nejvhod-
nějšího člověka, který by nám poskytl ubytování. 
Žádala jsem o přespání na dvě noci pro pár. Nevím, 
zda to bylo tím, že jsme byli dva nebo jsem prostě 
jen měla smůlu, ale nikdo mi tehdy neodepsal. 

Druhou zkušenost jsem získala minulý rok o prázd-
ninách, kdy jsem se vydala pracovat do Severního 
Irska jako au-pair. Přijela jsem do Irska sama s ne-
valnou znalostí angličtiny a uvažovala jsem, jak se 
co nejrychleji seznámit. Rozhodla jsem se tedy 
„oprášit“ svůj účet u couchsurfingu. Zaregistrov-
ala jsem se do skupiny „město Belfast“, kde jsem 
bydlela a napsala na diskusní fórum krátký text 
o tom, že  hledám nějaké kamarády na pokec. 
Nejdříve se mi ozval mladý francouzský pár. Seš-
la jsem se s nimi hned první víkend. Strávili jsme 
spolu docela příjemné odpoledne, provedli mě 
po městě, ukázali fajn hospůdky, obchody a jiné 
důležité záležitosti. 

V neposlední řadě jsem mohla couchsurfing 
použít i pro přespání. Ano, napodruhé se zadařilo! 
Samozřejmě i při tomto pokusu proběhlo několik 
neodepsání či odmítnutí pro nedostatek času, to 
ke couchsurfingu neodmyslitelně patří. 

Poslední víkend mého pobytu jsem chtěla strávit 
v Dublinu, hlavním městě Irska. Jelikož jsem 
nechtěla víkend v Dublinu prožít zcela sama něk-
de na ubytovně, rozhodla jsem pokusit štěstí a 
napsat žádost o přespání. Poučena z předchozích 
žádostí, jsem psala převážně Čechům/Češkám či 
Slovákům/Slovenkám, neboť jsem doufala v ry-
chlejší komunikaci. Nakonec mi kladnou odpověď 
napsala veselá a velmi přátelská Slovenka Anka, 
která mě nejen provedla místními typickými hos-
půdkami s živou hudbou, ale také mi vařila teplá 
jídla a strávila se mnou jedno odpoledne v Dubli-
nu. Hned byl výlet - do pro mě zcela cizího města 
- příjemnou záležitostí.

Couchsurfing není jen o možnosti někde přespat 
zadarmo či velmi levně, jak se mnozí začínající CS 
domnívají, ale je to především možnost poznat 
spoustu nových lidí, podělit se o své zážitky, 
poznat nová a jedinečná místa!

  
Na konci roku 2012 jsem si našel akční letenku z 
Prahy přes Istanbul na Kilimanjaro s Turkish Air-
lines za 7650 korun. Mám takového internetového 
kamaráda v Istanbulu, tak jsem si říkal, že bych se 
tam zastavil na delší dobu a prohlédl si někdejší 
centrum Byzantský říše.

Můj kamarád mi ale týden před odjezdem řekl, 
že ho přijali na školu někde na jihu Turecka a že 
nebude v Istanbulu, poslal mi odkaz na couch-
surfing.com a nechal mě spánembohem. Vytvořil 
jsem otevřený CouchRequest a ozvalo se pět lidí. 
Celkem jich je v Istanbulu k dispozici cca 12500. 
Někdo nabízel ubytování, někdo třeba provedení 
po městě.

Můj kontakt ale večer před příjezdem do Istan-
bulu odřekl a já to zjistil až po příjezdu. Když sem 
dorazil, vystoupil se mnou z autobusu jakýsi tý-
pek a začal koukat do nějakého papírku. Dali jsme 
se dohromady. Byl to Novozélanďan, měl adresu 
hostelu Esma (doporučuji - 25 tureckých lir za noc, 
slušná wifi, domácí prostředí a snídaně na terase s 
výhledem na Hagia Sophia) a já měl mapu. Dojeli 
jsme na místo a já se ubytoval s tím, že mezitim 
operativně najdu jiného hostitele, kterého jsem 
pak i našel!

Večer jsem jel do čtvrti Levent (MHD v Istanbulu 
se člověk vůbec nemusí bát, dokonce ho občas 
pustí sednout, když je ověšen bagáží) za svým his-
toricky prvním Couchsurfing hostitelem.... Zkrát-
ka a dobře, sem rád, že sem Faruka potkal, je to 
nejen CS kamarád, ale i reálný kamarád a mám 
ho na FB. Po dvou dnech u něj mě vouchnul, což 
znamená, že mi hodně důvěřuje a to mi pomůže 
při hledání dalších hostitelů v budoucnu.

Turecké hledání - Míra Drahoš
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fotograf: Gálová
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Stravování na cestách

Kromě místa a ceny ubytování se na cestách ne-
jvíce zabýváme tím, kde, co a za kolik budeme 
jíst. Koneckonců, jídlo je náš pohon a většina 
z nás ho velmi ráda čerpá. Oříškem se ale může 
stát, pokud, stejně jako cena benzínu, cena jídla 
strmě stoupá vzhůru. Jak se tedy dobře najíst a 
neutratit přitom celé jmění?
Existuje velký rozdíl ve stravování v tzv. rozvo-
jových zemích a v těch vyspělých. Nejdříve si 
povíme pár rad k těm rozvojovým.
 • Neposlouchejte průvodce (ani 
Lonely Planet) 
Většina průvodců varuje před stravováním na 
ulici a vyhrožuje téměř smrtelnými nemocemi. 
Nevěřte jim. Nebo alespoň ne tak úplně. Jíd-
lo na ulici nebývá ani zdaleka tak nehygienicky 
připravené, jak tvrdí a je hlavně levné.  Zkuste 
jíst mimo restaurace a bistra. Tam, kde je vám 
sympatický prodavač i jídlo. Ruku na srdce, když 
bychom někdy viděli úroveň hygieny v některých 
našich restauracích…
Stejné platí pro pití. Proč neustále kupovat plas-
tové láhve, utrácet a znečišťovat, když si můžete 
jednoduše koupit kapky na čištění vody nebo 
keramický filtr?
 • Využívejte místní pohostinnosti
Jestliže byste přeci jen raději zůstali u restaura-
cí, nebojte se zeptat místních (nejlépe v místním 
jazyce) na radu, kde dobře, přesto levně vaří. 
Můžete tak učinit i předem – vždyť máme inter-
net!
 Snad nejlepším způsobem, jak poznat chutě i 
zvyky místních i za minimálně vynaložené pros-
tředky, a zároveň často jednu z největších poct, 
představuje pozvání od místních obyvatel na jídlo 
k nim domů. Nebojte se takových pozvání využí-

Tipy a rady jak se levně nadlábnout 

“Většina průvodců varuje před stravováním na ulici a vyhrožuje 
téměř smrtelnými nemocemi. Nevěřte jim.”

fotograf: Vojtíšková
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vat a také je získávat, buď svým šarmem nebo 
např. pomocí Couchsurfingu (viz. kap. X).
 • Nakupujte lokální suroviny lokálně
Pátrejte po místních trzích, krámcích a stáncích 
s místními produkty. Nedovážené jídlo bývá mno-
hem levnější než to dovezené. Nejčastěji takto 
seženete ovoce a zeleninu.
 • Zkuste vařit sami
Chcete-li ušetřit co nejvíce, vařte si sami např. na 
plynovém vařiči nebo u místních, u nichž třeba 
přespáváte. Vyplatí se to obzvláště těm, kteří se 
chystají na trek či jinak do přírody. Zásoby můžete 
doplňovat právě u místních prodejců. Obáváte-li 
se oprávněně převozu plynového vařiče letadlem, 
zkuste se informovat u letecké společnosti, jaký 
postoj zaujímá k takové věci v batozích svých 
cestujících.
Pokud se však chystáte třeba „jenom“ do Londý-
na, stačí vzít některé tipy z rozvojových zemí a 
přizpůsobit je podmínkám rozvinutým. 
 • Pravidlo využívejte místní pohostin-
nosti a znalosti tady platí snad ještě více. Ptejte 
se po levných a dobrých stravovacích zařízeních 
svých hostitelů z Couchsurfingu či odjinud, spolu-
bydlících z hostelu, ptejte se lidí na ulici.
 • Některým průvodcům můžete věřit. 
Například mapám USE-IT – mladí pro mladé 

uvádějí mimo jiné i podniky, kde se můžete najíst 
a nezruinovat se.
 • Zkuste si vytipovat místní suroviny 
(příp. dovezené), které jsou levnější než u nás a 
užívat si chvíli jich, např. francouzský či belgický 
sýr s bagetou! 
 • Stále si vařit třeba v takové Británii 
se často ukáže jako neproveditelné. Můžete však 
zkusit využívat kempů či hostelů s kuchyňkou 
nebo kuchyní svých hostitelů. Nebo u starého do-
brého vařiče.
 • Jděte za sebe sama! Proč podpor-
ovat enormní a zbytečné vyhazování potravin, 
kterým nic není? Odhoďte předsudky a vyzk-
oušejte tzv. dumpster diving neboli freeveganství 
neboli jednoduše vybírání z popelnic, nejčastě-
ji za velkými supermarkety. Zkuste si to třeba 
s někým u nás a budete překvapeni, jaké „pokla-
dy“ naleznete – od bot po čerstvou bio zeleninu, 
která by jen ten den prošla.

Pro nás Čechy budou některé země, obzvláště 
ty na západ a sever od nás, vždycky drahé. Ať 
už však jedeme kamkoliv, důležité je nedívat se 
pořád jen do peněženky, ale kolem sebe a mít 
úsměv na tváři. Dobrou chuť!

Autor: Šťepánka Pecháčková

fotograf: Hronová
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Cestování skrz projekty

Nekonečná řada zahraničních projektů přímo 
svádí k propojení účelové cesty do ciziny a 
cestování po vlastní ose. Zapojení se do zah-
raničního projektu může být důvodem k cestě, 
možností, jak si nechat (aspoň částečně) pro-
platit cestovné či možností si na plánované 
cestování vydělat. Plánujete-li cestu do zah-
raničí, můžete se ve vaší cílové zemi zapojit do 
dobrovolnických projektů, vzdělávacích aktivit 
nebo zkusit propojit práci a cestování. Zde jsou 
některé tipy ze všech oblastí:

Cestování a dobrovolnictví
Dobrovolnický projekt může být dobrým star-
tem při delším pobytu v zemi, možností najít 
parťáky na následné cestování nebo i možnos-
tí, jak ušetřit za náklady na cestu či pobyt na 
místě. Zkuste například:

Workaway – na stránkách Workaway.info 
můžete vybírat z „pracovních pozic“ po celém 
světě. Jedná se o soukromé firmy, neziskovky 
i domácnosti shánějící pomoc, většinou výmě-
nou za ubytování a stravu. Workaway vám může 
pomoct, poznat kulturu dané země, rozmluvit 
se v cizím jazyce i mít základnu pro výlety do 
okolí.

WWOOF – podobně jako Workaway sdružují 
stránky Wwoof.org nabídky neformálního do-
brovolničtí, a to především v oblasti zeměděl-
ství.

Evropská dobrovolná služba – v rámci EVS má 
každý dobrovolník nárok na dva dny volna za 
každý odpracovaný měsíc. Propojeno s víken-

dy a svátky spousta času pro cestování po okolí 
vaší destinace. 

Workcampy – workcampy mohou být dobrým 
záchytným bodem při vašich cestách i možnos-
tí seznámit se s dalšími cestovateli. Nevýhodou 
je, že cestovní náklady na místo hradí sami 
účastníci. V Česku workcampy zajišťuje INEX 
(http://www.inexsda.cz/cs/dobrovolnictvi/
workcampy/kratkodobe_workcampy)  a Duha 
(http://www.trochujinak.cz/workcampy/work-
campy-v-zahranici/).

Dlouhodobé dobrovolnické projekty – na 
dlouhodobý dobrovolnický projekt se můžete 
dostat přes některou z českých neziskovek nebo 
zprostředkovaně přes organizaci INEX (http://
www.inexsda.cz/). Podmínky se liší v závislos-
ti na organizaci i vybrané zemi, zajištěno pro 
dobrovolníky však většinou bývá ubytování a 
strava. Pokud chcete dobrovolnický pobyt po-
dle vašich představ v zemi svých snů, není nic 
jednoduššího, než si najít zajímavou organizaci 
a kontaktovat je přímo.

Cestování a vzdělávání
Cestování jde propojit také se stáží, projektem 
neformálního vzdělávání či stáží. V této oblasti 
častěji narazíte na nabídky nabízející proplacení 
cestovních nákladů a dalších výdajů spojených 
s cestou. Samozřejmě, že projekt v dané zemi 
by neměl být jen záminkou pro to, nechat si 
proplatit letenky. Když už jste ale jednou tam, 
přece nebudete vysedávat jen v konferenčních 
místnostech.

Dobrovolnictví? Neformální vzdělávání? Stáže?

fotograf: Dostálová
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Výměny mládeže – 70 % cestovních nákladů hra-
zeno, co k tomu říct víc…Organizace, přes kter-
ou na výměnu jedete, zpravidla neorganizuje 
společnou cestu účastníků z a na místo, pokud ale 
plánujete zůstat v zemi déle nebo přijet dřív, ne-
zapomeňte se domluvit předem.
Konference a školení – kdo umí hledat, najde i 
mnoho těch, které nabízejí uhrazení cestovních a 
dalších nákladů účastníkům. 

Stáže – organizace AIESEC má ve své nabídce 
také profesionální stáže, za něž pobírá stážista 
plat. Je tedy možné si v zahraničí vydělat nejen na 
splacení poplatku AIESECu, ale také na cestování.

Cestování a práce
Není hezčí představy, než že v zahraničí poctivě 
vydělané peníze utratíte za zážitky a cestování. 
Kromě klasických brigád v zemědělství a či v 
restauracích můžete zkusit také práci na dětských 
táborech, farmách, jako au-pair či přímo na míru 
šité programy Work and travel či Working holiday.

Working holiday – programy propojující cestování 
a práci v zahraničí. Některé země vyžadující víza 
nabízejí tyto programy jako snazší možnost dostat 
se do země. Oblíbené jsou například v Kanadě 
(http://workingholidayincanada.com/), na Novém 
Zélandu (http://www.immigration.govt.nz/mi-

grant/stream/work/workingholiday/czecwhs.
htm) či v Jižní Koreji (http://www.whic.kr/en/
WorkingHoliday/About/).

Vyhledávat pracovní pozice můžete například 
na stránkách EURES (http://ec.europa.eu/), kde 
najdete i zajímavé tipy a rady. Stránky Jobs.cz 
(http://www.jobs.cz/prace-v-zahranici/) nebo 
Flek.cz (www.flek.cz) nabízejí také rozsáhlou 
nabídku práce v zahraničí. Zkusit můžete také 
specializované servery, jako Any work anywhere 
(http://www.anyworkanywhere.com) zaměřený 
na práci v zemědělství. Pro au-pair je tu pak tře-
ba Aupair Word net (http://www.aupair-world.
net). Nezapomeňte však, že pouhý on-line kon-
takt s vaším budoucím zaměstnavatelem nestačí. 
Dbejte o vlastní bezpečí a vyhledejte si reference 
o dané společnosti a požádejte o telefonický či 
skype kontakt, než se na místo vydáte. 

Agentury – Student agency je sice všude, z její 
nabídka pracovních, au-pair i work and travel po-
bytů si ale prostě vyberete.  Zajímavé nabídky má 
také organizace Czech-us (http://www.czech-us.
cz/) či ATEP (http://www.atep.cz/).

autor: Markéta Nešporová

fotograf: Hronová
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Ostatní

Informace pro mladé cestovatele s nízkým rozpočtem
USE-IT 

Projekt USE-IT běží v celé řadě evropských 
měst, u nás pak v Praze a v Ostravě, připravuje 
se v Brně, Olomouci, Plzni, Českém Krumlově a 
Českých Budějovicích. O co se jedná? USE-IT vy-
dává tištěné mapy měst ¨pro mladé cestovatele, 
kteří mají hluboko do kapsy. 

Mapa ale není od toho, aby ukazovala klasické a 
protěžované památky (i když na ní také jsou), ale 
spíše aby cestovatele zavedla na místa, kterých by 
si jinak nevšimli a které také stojí za pozornost. 
Hlavní důraz je kladen na podniky s dobrým jídlem 
a pitím, kvárny, kluby nebo vycházkové trasy. Do-
poručovány jsou samozřejmě podniky, jejichž 
návštěva člověka nezruinuje a které přivodí pocit, 
že poznává město nejen jako turista, ale i očima 
místních, kteří mapu tvořili. 

Jedná se o nekomernčí projekt - mapy jsou dis-
tribuovány zdarma. Např. tu pražskou má pod 
záštitou občanské sdružení Jůzit. V Praze si mapu 
můžete osobně vyzvednout v informačním centru 
Trojanka na adrese Trojanova 3, Praha 2. Zde také 
najdete další mapy evropských měst, které si ale 
můžete stáhnout také z internetu.
Ze stránek  HYPERLINK “http://www.use-it.cz” 

www.use-it.cz:
“Nejdůležitější je, že USE-IT nemyslí jen na turis-
tický ruch. USE-IT umožňuje mladým cestovatelům 
vymanit se z turistické bubliny, setkat se s místními 
mladými a aktivně objevovat opravdové město.”

Jedná se o pomůcku, která vám může na vašich 
cestách ulehčit život a tak vřele doporučujeme 
zjistit si, zda ve vaší cílové lokaci mapy use-it ex-
istují. Pomoci vám může hlávní stránka prijektu  
http://www.use-it.travel

autor: Zuzana Dostálová
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Ostatní

Mladiinfo 

Občanské sdružení  Mladiinfo ČR se skládá ze skupiny 
mladých lidí, které pojí zájem o dobrovolnictví, ces-
tování a vzdělávání. 

Našim hlavním cílem je přinášet komplexní, nezávislé 
a objektivní informace o nabídkách a možnostech v 
oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování a dobro-
volnictví. Chceme inspirovat a podněcovat ostatní k 
aktivivnímu životnímu stylu a zároveň rozšiřovat vlast-
ní znalosti a dovednosti.

Naší hlavní činností je provozování webové stránky 
www.mladiinfo.cz, infoportál pro mladé který sdružu-
je všechny informace, jak mohou využít svůj potenciál. 

Také posíláme dobrovolníky do světa jako vysílací or-
ganizace Evropské dobrovolné služby,  organizujeme 
výměny mládeže, pořádáme různé neformální aktivity 
jako např. diskuzní večery, férové snídaně, přednášky 
a jiné. V neposlední řadě jsme tu pro vás v naší porad-
ně, kde vám nabízime naše vlastní znalosti a zkušeno-
sti. Osobní přístup vám může být cenným přínosem, 
když se rozhodujete např. stát dobrovolníkem, či jet 
studovat do zahraničí a potřebujete poradit nebo-
nasměrovat. 

V Mladiinfo působí: 

  Markéta Nešporová (marketa@mladiinfo.cz)

  Zuzana Dostálová (zuzka@mladiinfo.cz)

  Leona Kunayová (lea@mladiinfo.cz)

  Tereza Hronová (terka@mladiinfo.cz)

a další šikovní dobrovolníci!

Na průvodci pracovali zejména: 
Zuzana Dostálová, Markéta Nešporová, Štěpánka 
Pecháčková, Katka Gabíková, Zuzana Šindlerová, Mar-
tina Míčková. Za korekci děkujeme Tomášovi Soukupovi.
 
Autoři fotografií: Adriana Gálová, Tadeáš Kopča, Zuzana Šindlerová, Tereza Hronová, Zuzana 
Dostálová, Gabriela Činková, Petra Vojtíšková, Markéta Nešporová, Šťepánka Pecháčková, Martina 
Míčková

www.mladiinfo.cz - svět příležitostí!
fotograf: Nešporová
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Zdroje a rozcestník odkazů

Spolujízda autem
• www.jizdomat.cz/
• www.autospolujizda.cz/
• apps. facebook.com/j izdomat/?fb_

source=search&ref=ts&fref=ts
• www.jizdaspolu.cz/
• www.jeduzakorunu.org/
• www.mitfahrgelegenheit.de
• www.123envoiture.com/
• www.covoiturage.fr/
• www.karzoo.be/
• www.ride4cents.org/

Stopování
• hitchwiki.org

Busem nebo vlakem
• www.cd.cz
• jizdenky.studentagency.cz
• www.elines.cz/cz
• www.bohemianlines.cz

Levné aerolinky
• www.aerlingus.com/en-IE/home/index.jsp
• www.airbaltic.com/public/index.html
• www.belleair.it/
• www.darwinairline.com/en/
• www.easyjet.com/
• www.germanwings.com/en/index.shtml
• www.flysas.com/fi/fi/?vst=true&WT.

ac=b1&WT.seg_4=eb1
• www.flyniki.com/en-CZ/start.php
• www.flybe.com/
• www.jet2.com/
• www.lot.com/sk/en/web/newlot/home
• www.norwegian.com/uk/ 
• www.pegasusairlines.com/en/default.

aspx
• www.ryanair.com/sk
• www.smartwings.com/cs/
• www.sunexpress.com/de
• www.tuifly.com/de/index.html
• www.vueling.com/es/
• wizzair.com/en-GB/Search

Přespávání na letišti
• www.sleepinginairports.net

Hostely
• hostelsworld.com
• www.hostely.com
• www.hostels.com

• www.hihostels.com
Airbnb

• airbnb.com
Couchsurfing

• www.couchsurfing.org
Cestování skrz projekty

• workaway.info 
• wwoof.org
• www.inexsda.cz
• workingholidayincanada.com
• ec.europa.eu
• www.jobs.cz/prace-v-zahranici
• www.flek.cz
• http://www.anyworkanywhere.com
• www.aupair-world.net
• www.czech-us.cz
• www.atep.cz

USE-IT
• www.use-it.cz
• www.use-it.travel

Mladiinfo ČR
• www.mladiinfo.cz

fotograf: Šindlerová


