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Výňatek z časopisu Kroky www.kroky.cz 
 
Kdo vlastně na myšlenku založit křesťanskou turistickou agenturu přišel a proč? 
Na tu myšlenku přišel můj manžel Jirka. Po válce v bývalé Jugoslávii se na něj obraceli různí 
přátelé a křesťané v Chorvatsku, jestli by jim nesehnal nějaké křesťany - turisty z Česka. A Jirka 
v tom viděl příležitost umožnit českým a slovenským křesťanům dostat se levně k moři. 
 
Proč se jmenujete zrovna Mesites?  
Mesites je řecké slovo a znamená „prostředník“ (1Tim 2:5), což vyjadřuje přesně to, co dělám - 
zprostředkovávám. 
  
Jak velká Vaše agentura je a co přesně nabízíte?  
Jediným pracovníkem jsem já, pronajímám celkem 23 apartmánů v 8 domech/vilách ve třech 
lokalitách - Istrie, Marušini u Makarské a na ostrově Pag, který ke spojený s pevninou mostem. 
7 vilek je vzdálených od moře do 100 m a jedna 600 m. Celková kapacita všech apartmánů je 
dohromady 125 osob. 
  
Čím se liší křesťanská agentura od nekřesťanské agentury?  

1) Jednak přístupem. Můj cíl je sloužit, tj. poskytnout kvalitní odpočinek a teprve potom si 
vydělat nějaké peníze.  

2) Dále tím, že jsme spolehliví. Za všechny ty roky se nestalo ani jednou, že by naši klienti 
přijeli na místo a majitel apartmánu je poslal o dům dál, protože jejich apartmán pronajal 
zápaďákům, kteří jsou ochotni zaplatit víc, než našinec. To se vám s Mesites prostě nestane.  

3) Další rozdíl jsou naše ceny, které jsou v porovnání s cenami jiných agentur o dost nižší. Je 
to postaveno na tom, že naši chorvatští pronajímatelé mají ode mne příslib, že jim naplním 
aspoň 90 dnů a naši klienti si s sebou přivezou svoje povlečení a apartmán si po sobě uklidí. 
Máme však i apartmány, kde je povlečení v ceně. 

4) Dále, naši klienti platí zálohu 60 % a zbytek doplácejí až na místě. U všech agentur (co 
vím) se celý obnos platí před odjezdem na dovolenou. Klienti pak přijedou na místo a pokud 
tam není něco v pořádku, můžou si jít stěžovat třeba do lampárny. Kdežto naši klienti, 
pokud na místě zjistí, že něco není v pořádku, pořád ještě mají v ruce doplatek a v případě 
potřeby mohou zatlačit na majitele. Stalo se to však za všechna ta léta jen asi 7x, kdy něco 
nebylo v pořádku.  

5) Další rozdíl je ten, že 90 % našich klientů jsou křesťané z různých církví napříč všem 
denominacím.  

6) A poslední rozdíl je ten, že kdo využije služeb Mesites, podpoří tím naši misijní službu 
v Chorvatsku, kde žijeme od roku 1996. Založili jsme zde sbor, kde můj manžel Jirka 
slouží jako pastor. 

 
Jak moc lidé Vaší nabídky využívají?  
Mnozí s Mesites jezdí každý rok, někteří každý druhý a vždy je určité procento těch, kteří s námi 
jedou poprvé. Okruh se rok od roku zvětšuje.  
  
Jak o sobě dáváte vědět?  
Inzeruji v křesťanských periodikách, dále v křesťanském bannerovém výměnném systému RYBKA 
a v neposlední řadě povzbuzujeme naše klienty, aby naše služby doporučili svým přátelům 
a známým, což je nejúčinnější reklama. Rovněž máme pár tzv. "distributorů". Jsou to většinou 
pastoři, faráři, nebo jiní duchovní pracovníci, kterým rozesíláme 2-3x za léto naši nabídku a kteří ji 
vyvěsí na nástěnku ve sboru, nebo jiným způsobem naši nabídku rozšíří. Ti pak mají u Mesites 5 % 
slevu.  
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Myslíte, že je Váš (případný, resp. jakýkoli) úspěch spojený s tím, že jste křesťanskou 
agenturou, nebo s tím, že je Vaše práce spojená s podporou misie?  
Myslím si, že úspěšní jsme. Vidím to na tom, že po návratu z dovolené dostávám spoustu 
děkovných e-mailů. A taky z toho, že naši chorvatští pronajímatelé si velmi považují, že můžou s 
námi spolupracovat. Jsme spíše přátelé, než jen obchodní partneři. Získali jsme si za ty roky jejich 
velkou důvěru a respekt. Myslím, že ten úspěch je dán tím, že evangelium nejen zvěstujeme, ale 
taky ho žijeme. Snažíme se být dobrým svědectvím i v podnikání a řídíme se biblickými zásadami.  
  
Jaký je Váš osobní postoj k cestování? Cestujete ráda/rádi? Nemyslíte si, že je to ztráta času?  
Ne, že bych cestování milovala. Konec konců se třemi dětmi to není nic snadného. Ale cestování je 
rozhodně dobrá věc. Křesťané by měli poznávat jiné kultury, učit se citlivosti a respektu vůči jiným 
národům. Rozšiřuje to jejich srdce a obzor. A motivuje k modlitbám. 
 
Náš pohled na dovolenou a odpočinek vyjadřují "motta", která se objevují na našem webu 
www.mesites.cz   

"Odpočinek je ALFA i OMEGA lidského života 

"Nejdřív práce, potom odpočinek? Blbost, nejdřív odpočinek a potom práce!" 

"Odpočinek není odměna za dobře vykonanou práci, ale její předpoklad." 

"Odpočinek je víc než nicnedělání." 

"Odpočinek je od slova spočinout." 

"Máš-li odpočinku jako šafránu, pak bude stres tvůj plevel." 

"První den prvního člověka byl den odpočinku." 

"Odříkání se dovolené vede nakonec k nucené dovolené." 

"Inspirace a tvořivost vychází z odpočinku, ne ze zrychlení tempa." 

"Výkonnost a efektivita vychází z odpočinku, ne z ještě většího nasazení." 

"Kvalitní odpočívání je umění kterému se může naučit každý." 

"Odpočinek není lelkování." 

"Odpočinkem začaly dějiny lidstva..." 
  
 

Ptala se: Míša Švecová 


