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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Accor otevře Swissôtel 
v Mariánských Lázních
Hotelová skupina Accor podepsala 
smlouvu o správě nového 
pětihvězdičkového resortu Swissôtel 
Mariánské Lázně Resort & Spa. 
Očekává se, že 130pokojový hotel, který 
vznikne sloučením pěti objektů, přivítá 
první hosty v roce 2024. Zdroj: Accor

Řetězec Czech Inn Hotels přebírá 
hotel International

Kdysi nejluxusnější hotel 
v Československu, pražský Hotel 
International, přebírá česká 
hotelová síť Czech Inn Hotels. Hotel 
přebírá od mezinárodní hotelové 
skupiny Mozart Hotel Group. Hotel 
International byl postaven v letech 1952–
1956 ve stylu socialistického realismu. 
Budova původně měla sloužit jako 
ubytovaní pro vojáky, ale nakonec byl plán 
změněn a stal se z ní luxusní grand hotel. 
V 50. letech minulého století se jednalo 
o nejluxusnější hotel v Československu. 
V současné době hotel nabízí celkem 
278 pokojů, 14 konferenčních prostorů 
o celkové kapacitě 1200 osob a zároveň 
prostory pro soukromé společenské akce. 
Součástí hotelu jsou i restaurace, bary 
nebo fitness. Zdroj: Czech Inn Hotels

Doprava

EasyJet otevře v Praze dvanáctou 
linku
Britská letecká společnost easyJet 
oznámila otevření dalšího spojení 
z Prahy, vrací se na linku do 
francouzského Lyonu. Na této trase 
působila v minulé dekádě. Linka bude 
v provozu od 4. září dvakrát týdně, 
v pondělí a pátek. Zdroj: Letiště Praha

Přímé spojení Praha – Tchaj-pej
Letiště Praha bude mít od 18. 
července 2023 přímé spojení 
s tchajwanským hlavním městem Tchaj-
pej. Přímá linka z letiště Taoyuan 
International Airport na Letiště Václava 
Havla Praha bude provozována dvakrát 
týdně a China Airlines na trať z Tchaj-
peje do Prahy nasadí letadlo Airbus 
A350-900. Více na https://www.prg.
aero/z-letiste-vaclava-havla-praha-primo-na-
tchaj-wan-od-cervence-dvakrat-tydne

Ryanair nabídne nejrozsáhlejší 
letový řád na léto. Nově nabídne 
třeba Rimini nebo Skiathos

Ryanair nabízí z Prahy na letní sezónu 
čtyři nové destinace. Cestující budou 
moci nově létat z Prahy do Gdaňsku, 
Rimini, Sevilly a na Skiathos, do 

https://www.prg.aero/z-letiste-vaclava-havla-praha-primo-na-tchaj-wan-od-cervence-dvakrat-tydne
https://www.prg.aero/z-letiste-vaclava-havla-praha-primo-na-tchaj-wan-od-cervence-dvakrat-tydne
https://www.prg.aero/z-letiste-vaclava-havla-praha-primo-na-tchaj-wan-od-cervence-dvakrat-tydne
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dalších patnácti destinací bude létat 
častěji než během loňského léta. Dopravce 
očekává 21% nárůst počtu letů v porovnání 
s loňskou letní sezonou. 
Více na https://www.prg.aero/ryanair-
rozsiri-svou-prazskou-zakladnu-i-pocet-
destinaci-nove-nabidne-treba-rimini-nebo-
skiathos

Z Prahy přímou linkou do 152 
destinací po celém světě

V rámci letního letového řádu 
nabízí Letiště Václava Havla Praha 
přímé spojení do 152 destinací 
po celém světě, včetně dvou nových 
dálkových linek do Soulu a na Tchaj-wan 
a devíti nových spojení do oblíbených 
dovolenkových destinací. Na bezmála 
40 tratích dojde oproti loňskému létu 
k navýšení počtu frekvencí letů. Oproti 
loňskému létu se představí také několik 
zcela nových dopravců, jako je moldavský 
Air Moldova a FlyOne, China Airlines, 
Korean Air, Cyprus Airways, ománský 
Salam Air a islandský Icelandair. Více 
na https://www.prg.aero/z-prahy-primou-
linkou-do-152-destinaci-po-celem-svete-
zacina-platit-letni-letovy-rad

Pestré louky nebo obnova mezí. 
Letiště Praha vyhlašuje program 
na podporu biodiverzity
Letiště Praha bude od letošního roku 
cíleně podporovat biodiverzitu ve 

svém okolí prostřednictvím nového 
programu Biodiverzita. V jeho rámci 
bude možné podávat žádosti na projekty 
nejen k posílení druhové rozmanitosti 
a ekologické stability, ale také ke zvýšení 
přirozené zádrže vody a urychlení 
regenerace urbanizované krajiny. Letiště 
Praha do programu vyčlenilo 2 
miliony korun, přičemž žadatelé mohou 
v souhrnu pro své projekty získat až 300 
tisíc korun. Žádosti o dotace bude 
možné podávat až do 31. května 
2023. Z důvodu zajištění bezpečnosti 
leteckého provozu program také vymezuje 
okruhy nepodporovaných opatření. 
Ty souvisí s přítomností ochranného 
ornitologického pásma v okolí letiště 
a týkají se zejména větších vodních 
ploch nebo výsadby dřevin a realizaci 
dalších opatření atraktivních pro ptáky 
v koridorech vzletových a přistávacích 
drah a v těsném sousedství letiště. Více 
na https://www.prg.aero/pestre-louky-
nebo-obnova-mezi-letiste-praha-vyhlasuje-
program-na-podporu-biodiverzity

Data & výzkumy

Z Pobaltí už jezdí do Česka skoro 
stejně lidí jako před pandemií, 
zvýšit zájem pomohl i veletrh 
v litevském Vilniusu
Jen o 549 turistů z Pobaltí méně 
než v roce 2019 přijelo loni do Česka. 
Zatímco v roce 2022 se jednalo o 118 
877 hostů z Estonska, Litvy a Lotyšska, 
před pandemií koronaviru jich bylo 
119 426. Chuť cestovat roste v celém 
světě, CzechTourism proto Česko 
představuje s využitím všech informačních 
a komunikačních nástrojů. Na veletrhu 
cestovního ruchu v Litvě jménem 
Adventur se tak návštěvníci mohli 
seznámit zejména s českým lázeňstvím 
a wellness.  Zdroj: CzechTourism
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Lidé

Nový šéfkuchař v restauraci 
Augustine

Novým šéfkuchařem restaurace 
Augustine na Malé Straně v Praze se 
stal Jan Horák. Většinu svého profesního 
života strávil Jan Horák v zahraničí, kde 
vařil v luxusních hotelech a michelinských 
restauracích, jako jsou Restaurant 
Jordnær v Kodani, Restaurant Cracco 
v Miláně, či Hotel Adlon Kempinski 
Berlin. Restaurace Augustine patří pod 
stejnojmenný luxusní pražský hotel. 
Zdroj: Augustine Hotel

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha

Planetárium Praha projde 
rekonstrukcí
Planetárium Praha čeká rozsáhlá 
rekonstrukce, důvodem je výměna 

projekčního systému, jemuž končí 
životnost. Systém nahradí nejnovější 
technologie, která udělá z pražského 
planetária světovou špičku. Celková částka 
na rekonstrukci dosáhne až 300 milionů 
korun. Planetárium bude uzavřeno 
14. května 2023, znovuotevření se 
plánuje na jaro příštího roku. Zdroj: 
Planetárium Praha

Karlovarský kraj

Císařské lázně v Karlových 
Varech se otevřou už letos 
v červnu

V druhé polovině letošního června by 
se měly veřejnosti otevřít opravené 
Císařské lázně v Karlových Varech. 
Kompletní revitalizace národní kulturní 
památky byla zahájena v roce 2019. 



Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 5

Kompletní náklady na obnovu lázní 
činí více než 1,4 miliardy korun. Od léta 
budou moci zájemci navštívit všechny 
reprezentační prostory Císařských lázní, 
ať už je to Zanderův sál, bohatě zdobené 
odpočinkové salony, sál v atriu, nebo 
unikátní císařská koupelna. Císařské lázně 
budou otevřeny po celý rok, sedm 
dní v týdnu, od 10 do 18 hodin. Více na 
https://www.cisarskelazne.cz/projekty/

Středočeský kraj

Den otevřených dveří na letišti 
Čáslav

Po čtyřech letech se opět bude konat 
Den otevřených dveří 21. základny 
taktického letectva Čáslav. Tato 
již tradiční akce, která se v roce 2021 
neuskutečnila z důvodu vydaných opatření 
proti onemocnění COVID-19, je zaměřena 
na prezentaci nejen čáslavské základny, 
ale také se jí zúčastní další složky Armády 
ČR. Letošní Den otevřených dveří se 
uskuteční 20. května 2023. Vedle 
bohatého programu pozemních ukázek 
a prezentace jednotek 21. základny se 
návštěvníci akce mohou těšit i na letové 
ukázky včetně ukázek z civilního letectví, 
např. na vystoupení akrobatického 
pilota Martina Šonky. Den otevřených 
dveří bude opět letos koncipován tak, aby 
se po celý den zabavily i rodiny s dětmi, 
vstup na akci je zdarma. Více na https://
afbcaslav.army.cz/aktuality/caslavska-
zakladna-se-otevre-verejnosti

Jihomoravský kraj

Divadelní festival Mikulov: 
Moravský Parnas Johanna 
Georga Gettnera 2023

Letošní ročník festivalu barokního divadla 
Moravský Parnas Johanna Georga 
Gettnera se uskuteční v Mikulově 
ve dnech 28. a 29. července. Festival 
vznikl v roce 2013 a připomíná bohatou 
barokní divadelní historii města 
a poodkrývá dobu, kdy Mikulov patřil 
k důležitým středoevropským divadelním 
centrům s rozkvetlou zámeckou a díky 
piaristům i školskou divadelní kulturou. 
Věnován je místnímu rodákovi a jedné 
z významných postav evropského 
barokního divadla Johannu Georgu 
Gettnerovi. Zdroj: Město Mikulov

Otevřené sklepy

Na jaře otvírají mnozí vinaři své 
sklepy a pořádají ochutnávky svých vín. 
Ve dnech 22. – 23. dubna se uskuteční 
Festival otevřených sklepů – Jaro na 

https://www.cisarskelazne.cz/projekty/
https://afbcaslav.army.cz/aktuality/caslavska-zakladna-se-otevre-verejnosti
https://afbcaslav.army.cz/aktuality/caslavska-zakladna-se-otevre-verejnosti
https://afbcaslav.army.cz/aktuality/caslavska-zakladna-se-otevre-verejnosti
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Mikulovsku, kdy budou otevřené vinné 
sklepy v obcích Mikulov, Březí a Dolní 
Dunajovice. Své sklepy otevře zhruba 
třicítka nejlepších vinařů oblasti. V obci 
Perná vinaři představí svá vína 15. a 16. 
dubna, 29. dubna otevře své vinné 
sklepy Pavlov a v Horních a Dolních 
Věstonicích bude otevřeno celkem 
patnáct sklepů 10. června.

Kultura 

Pražské Quadriennale 2023 

15. ročník PQ se uskuteční 8.–18. 
června 2023. Hlavní výstavy (Výstava 
zemí a regionů a Studentská výstava) 
tvoří stěžejní program akce a představují 
ta nejsilnější díla současné scénografie 
v kurátorském vedení 65 zúčastněných 
zemí a regionů. Jejich dějištěm bude 
Holešovická tržnice, bývalý jateční 
komplex z konce 19. století, který od 
80. let slouží především jako tržní areál 
a který se v poslední době proměňuje 
v kulturní centrum Prahy 7. Výstava zemí 
a regionů bude představena ve vnitřních 
halách, zatímco Studentská výstava se 
vůbec poprvé v historii PQ uskuteční 
na náměstí pod širým nebem. Kromě 
tradičně vystavujících zemí a regionů 
z Evropy, Asie nebo Severní a Jižní 
Ameriky, se v rámci hlavních výstav 
objeví i země Blízkého východu (např. 
Turecko, Libanon nebo vůbec poprvé 
Spojené arabské emiráty) a Afriky (vedle 
Egypta a Jihoafrické republiky se po 
premiéře v roce 2019 bude prezentovat 
také Maroko). Představí se také Austrálie 

a Nový Zéland, z hlavních výstav 
PQ byly naopak vyloučeny oficiální 
reprezentace Ruska a Běloruska. Dějištěm 
programových sekcí výstavního charakteru 
bude Veletržní palác Národní galerie 
Praha, vzdělávací aktivity a reflexe mladé 
tvorby budou situovány na Divadelní 
fakultu Akademie múzických umění 
v Praze (DAMU). Více na https://pq.cz/
cz/informace-pq-2023/

Velcí malí mistři: Aldegrever, 
Beham, Pencz a Solis

Rozkvět grafického umění v první 
polovině 16. století zejména na jihu 
Německa znamenal nástup generace 
řady vynikajících rytců pozdní renesance. 
Specifickou skupinu mezi nimi tvoří tzv. 
malí mistři, ke kterým náleží Georg 
Pencz, bratři Barthel a Sebald 
Behamové či Heinrich Aldegrever, 
ale řadí se k nim také Virgil Solis a jiní. 
Navzájem se lišili uměleckým projevem, 
avšak spojovala je tvorba v malých 
formátech, což se mnohdy uvádí jako 
hlavní důvod jejich souhrnného označení. 
Mnozí z nich byli též následovníky 
a žáky Albrechta Dürera a někdy se říká, 
že malými mistry byli proto, že jeho 
velikosti přes své mistrovství nedosáhli. 
Výstava ve Schwarzenberském 
paláci představuje výběr z kvalitní 
a poměrně početné kolekce grafik 
tzv. malých mistrů, která se nachází 
ve Sbírce grafiky a kresby Národní 
galerie. Schwarzenberský palác, Praha, 
do 9. 7. 2023. Více na https://www.
ngprague.cz/udalost/3604/velci-mali-mistri-
aldegrever-beham-pencz-a-solis

https://pq.cz/cz/informace-pq-2023/
https://pq.cz/cz/informace-pq-2023/
https://www.ngprague.cz/udalost/3604/velci-mali-mistri-aldegrever-beham-pencz-a-solis
https://www.ngprague.cz/udalost/3604/velci-mali-mistri-aldegrever-beham-pencz-a-solis
https://www.ngprague.cz/udalost/3604/velci-mali-mistri-aldegrever-beham-pencz-a-solis
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O titul Evropské hlavní 
město kultury 2028 
bojují České Budějovice 
a Broumov
Letos v létě by mělo být jasné, které 
české město se stane Evropským 
hlavním městem kultury roku 
2028. Město, které titul získá, bude moci 
po celý rok představovat Evropě svůj 
kulturní život a jeho rozvoj. Evropská 
Unie propůjčuje titul Evropské hlavní 
město kultury vždy na jeden rok jedné 
nebo více samosprávám s cílem zvýšit 
mezinárodní povědomí o oceněném městě 
prostřednictvím kultury. Prvním českým 
oceněným městem se v roce 2000 stala 
Praha, o pět let později získala titul Plzeň. 
Pro rok 2028 se do nejužšího výběru 
dostalo Brno, Broumov, České Budějovice 
a Liberec. Postupujícími finalisty se 
staly Broumov a České Budějovice. 

Broumov

Sedmitisícové město jako nejmenší 
kandidát v historii uspělo se svým 
konceptem Kreativního poutnictví, 
jehož základem je propojování přírody 
a kultury. Jedním ze základních pilířů, 
na kterých broumovská kandidatura 
staví, je i pomalý kulturní turismus. 
Tento celosvětový trend si zakládá na 
udržitelném a šetrném přístupu ke krajině 
a zapojení místních zdrojů a ekonomiky 
tak, aby turismus byl přínosem pro místní 
obyvatele a nedrancoval přírodu. 

České Budějovice

Strategii kandidatury Českých 
Budějovic lze shrnout pod pojem 
(PERMA)KULTURA. V původním 
významu slova je permakultura způsob, 
jak se chovat k přírodě (k vodě, vzduchu, 
lesům), ke svému okolí (domovu, škole, 
pracovišti) a k ostatním lidem tak, aby to 
bylo dlouhodobě prospěšné pro všechny 
a nikomu to neublížilo. Koncept pochází 
ze zemědělství, ale lze ho snadno 
aplikovat i na jiné oblasti – například 
architekturu, vzdělávání, komunitu, 
plánování, a dokonce i umění.
Foto: české budějovice katedrála, 
budějovice

V roce 2028 obdrží titul Evropského 
hlavního města kultury celkem tři města: 
jedno v České republice, druhé ve 
Francii, a třetí v zemi ESVO/EHP, 
kandidátské zemi nebo potenciální 
kandidátské zemi na členství v EU.
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Faksimile Kutnohorské iluminace

Kutnohorská iluminace (původně 
titulní list z dnes neznámé chorální 
knihy) vznikla koncem 15. století a její 
původ je spojován s dílnou významného 
pražského iluminátora Mistra Matouše. 
Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež 
je v celoevropském kontextu unikátní 
svým detailním vyobrazením práce 
horníků v dolech i následného zpracování 
rudy, tavení stříbra a ražby mincí. 
Kromě uměleckohistorické hodnoty je 
tento list rovněž dokladem mimořádné 
hospodářské a technologické vyspělosti 
domácí hornické a hutnické produkce 
na konci středověku, v době, kdy město 
Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně 
konkurovalo hlavnímu městu Českého 
království. GASK, Kutná Hora, 1. 4. – 30. 
10. 2023. Více na https://gask.cz/vystava/
kutnohorska-iluminace/

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Na Global Chefs Challenge získal 
Národní tým kuchařů a cukrářů 
dvě zlata a stříbro

V semifinálovém evropském kole 
mezinárodní kuchařské soutěže Global 
Chefs Challenge, které se v únoru 
konalo v italském Rimini, získal 
Národní tým kuchařů a cukrářů 
AKC ČR, jehož partnerem byl opět 
projekt Czech Specials, tři medaile.  
Lukáš Čížek a Adam Tišer získali 
zlatou medaili v kategorii Kuchař 
a Anna Marvanová a Magdalena 
Murínová získaly stříbrnou medaili 
v kategorii Cukrář. Fantastického 
výkonu dosáhla kuchařka Hana 
Budková, která v kategorii Kuchař 
junior nejen získala zlatou medaili, 
ale porotci její výkon ocenili potřebným 
počtem bodům, který zaručuje postup 
na světové finále Global Chefs 
Challenge, které proběhne v Singapuru 
v říjnu 2024. Kompletní výsledky na 
https://worldchefs.org/results-are-in-for-
worldchefs-european-grand-prix/
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