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Dvanáctá sezona s CK Pepa
Za dobu svého trvání se CK Pepa vypracovala od služeb pro zahraniční klientelu v České republice a pořádání poznávacích zájezdů
do přírodně atraktivních částí Evropy až k nejširší nabídce rybářských zájezdů na českém trhu. Ty dnes tvoří 90 % služeb této
hloubětínské cestovky. Charakteristická je dále úzká vazba na Skandinávii ve spolupráci se sesterskou společností Top Fishing.
Trend jezdit na hromadné autobusové zájezdy je v CK Pepa nadále na ústupu, a naopak přibývá klientů, kteří mají zájem o soukromé
akce s individuálně zpracovaným balíčkem služeb "šitých na míru .
Řada rybářů z Prahy 14 i odjinud, kteří si přicházejí zarybařit ke Kyjskému rybníku, ani netuší, že by si právě s CK Pepou mohli splnit
rybářský sen. Může jím být třeba téměř civilizací nedotčená skandinávská příroda s obrovskou škálou revírů s nádhernými jezery. U
nás je tomu tak, že je moc rybářů na malou plochu. Většinou přijdou, sednou k nahozenému prutu a čekají. Kdežto v rozlehlých
severských revírech je provozován především sportovní rybolov, který není o chytání trofejí nebo masa do mrazáku. V CK Pepa jsou
rádi, že stále přibývá rybářů, kteří vracejí většině úlovků svobodu a ponechávají si ryby pouze pro okamžitou spotřebu. Tomuto trendu,
jak píše v úvodu zájezdového katalogu pro rok 2003 majitel cestovky Zdeněk Edelmann, bude i nadále s potěšením přizpůsobována
nabídka rybářských destinací. Ta je letos rozšířena o exkluzivní revíry ve Švédsku, příznivce mořského rybaření čekají nové chaty na
norském pobřeží a opravdovou lahůdku představuje expediční lov pstruhů a lososů na Kamčatce. Za rybolovem se můžete vypravit i
do Kanady, na Aljašku, do Afriky, ve Španělsku na hausbótech lze uplatnit podobnou techniku rybolovu jako v Čechách.
Pokud se chcete dozvědět více, stačí si jen otevřít internetové stránky na adrese www.rybolov.com, kde kromě jiného najdete zajímavé
reportáže, jako např. o lovu ryb na dírkách, což je specialita severských zemí. jš

