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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Andaz Prague – první luxusní 
lifestylový hotel v České 
republice

Praha se stala domovem prvního 
luxusního lifestylového hotelu. 
Pětihvězdičkový Andaz Prague 
sídlí na Senovážném náměstí, 
v památkově chráněné budově 
bývalého Cukrovarnického paláce. 
Pětihvězdičkový luxusní hotel je 
prvním hotelem americké hotelové sítě 
Hyatt v České republice a pátým hotelem 
Andaz v Evropě. Nabízí 152 pokojů, 24 
apartmá a 5 velkoryse dimenzovaných 
prostorů pro pořádání nejrůznějších akcí. 
Více na www.pragueconvention.cz

Nový EA Congress Hotel 
Aldis**** otevřen v Hradci 
Králové

Moderní kongresový hotel se nachází 
na levém břehu řeky Labe nedaleko 
historického centra Hradce 

Králové. Situován je do těsné blízkosti 
kongresového centra Aldis, budovy 
Filharmonie Hradce Králové a Aquacentra 
s plaveckým bazénem. Hotel nabízí 101 
pokojů, velký a malý kongresový sál 
a VIP salonky. Dále hotel disponuje 
samostatnou restaurací, oddělenou 
snídaňovou restaurací, wellness centrem 
a fitness. K hotelu patří garážová stání 
a venkovní parkoviště. 
Více na www.hotelaldis.cz

Doprava

Jazeera Airways spojí Prahu 
s Kuvajtem
Jazeera Airways, rychle rostoucí 
nízkonákladová letecká společnost regionu 
Blízkého východu, uvede v červnu 
2022 do provozu lety mezi Prahou 
a Kuvajtem. Létat se bude dvakrát 
týdně, a to každé úterý a neděli. Dopravce 
bude na lince nasazovat letouny Airbus 
A320Neo pro 174 cestujících. Vůbec 
první přímé letecké spojení obou zemí 
tak otevře Prahu části Perského zálivu se 
značným potenciálem pro příjezdovou 
turistiku. Cestující mohou díky společnosti 
Jazeera Airways využít nejen přímé 
letecké spojení do Kuvajtu, ale také 
spojení s přestupem do vzdálenějších 
destinací, zejména v Indii, což je jeden 
z nejsilnějších trhů bez přímého leteckého 
spojení z Prahou. Zdroj: Letiště Praha

Praha získá od června opět přímé 
spojení s Ázerbájdžánem
Letecká společnost Azerbaijan Airlines 
(AZAL) spustí od 17. června sezónní 
linku mezi Baku a Prahou. Letenky 
jsou již v prodeji. Nová linka bude 
v provozu podle letového řádu dvakrát 
týdně, v pondělí a v pátek. Dopravce 
počítá s nasazením Airbusu A320. Do 
Ázerbájdžánu jiný dopravce z Prahy 
nelétá. Zdroj: AZAL

https://www.pragueconvention.cz/cz/
http://www.hotelaldis.cz
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PRODUCT NEWS

Města & regiony

Kraj Vysočina

Projeďte Vysočinu na kole 
a získejte Vrchařskou korunu

Na Vysočině odstartovala Vrchařská 
koruna 2022. Získá ji každý, kdo do 
30. listopadu na kole zdolá dvacet 
předepsaných vrcholů Vysočiny. 
Vrchařská koruna se jede v mnoha 
regionech České republiky i Slovenska, 
na Vysočině letos odstartoval první 
ročník. O zisk Vrchařské koruny se 
mohou pokusit všichni bez rozdílu věku, 
výkonnosti i pohlaví. Stačí zdolat vrcholy, 
jednotlivě během celé sezony či na jeden 
zátah, na každém pořídit dokumentační 
fotografii a v závěru selfie ze všech vrcholů 
odeslat pořadateli prostřednictvím 
mobilní aplikace Vrchařská koruna nebo na 
e-mail vkvysociny@gmail.com. Není nutné 
se nikde registrovat. Seznam vrcholů 
a podrobnosti na vysocina.eu.

Světový pohár horských kol 2022 
– Nové Město na Moravě
Světový pohár horských kol, 
nejvýznamnější cyklistická událost na 
území České republiky, která se v Novém 
Městě na Moravě pořádá již od roku 
2011, se letos bude konat od 13. do 15. 
května. Závodů se zúčastní závodníci 
z přibližně 45 států světa, letos půjde 
už o třetí zastávku, zatím se jely závody 
v brazilském Petropolis a německém 
Albstadtu. Po dvou ročnících se do Nového 
Města na Moravě konečně podívají také 
diváci. 
Více na www.mtbnmnm.cz

Festival Pelhřimov – město 
rekordů

32. ročník festivalu Pelhřimov – 
město rekordů proběhne v Pelhřimově 
v sobotu 11. června 2022, předcházet 
mu bude 5denní série rekordních pokusů. 
V průběhu festivalových dnů se představí 
například jediná papouščí ZOO v Evropě 
nebo největší sbor zpívající Beethovenovu 
Ódu na radost (hymnu Evropy zazpívá 
na jednom místě v režii pelhřimovské 
ZUŠ víc než tisíc dětí). Hlavní festivalový 
den završí koncert legendární kapely 
STROMBOLI s Michalem Pavlíčkem 
a Bárou Basikovou. 
Více na www.dobryden.cz

https://play.google.com/store/apps/details?id=droid.navmatix.vkbike
mailto:vkvysociny@gmail.com
https://www.vysocina.eu/doporucujeme/vrcharska-koruna-vysociny/2022
http://www.mtbnmnm.cz/
http://www.dobryden.cz/
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XIX. Pacovský okruh 2022

V Pacově se 18. června 2022 uskuteční 
19. ročník Mezinárodní veterán rallye 
historických motocyklů Pacovský 
okruh. Rallye se pořádá jako vzpomínka 
na první motocyklový závod na území 
Rakouska-Uherska, který se jel v roce 
1906 a jehož organizací bylo pověřeno 
právě město Pacov. 
Více na www.amkpacov.cz

Praha

Společnost Prague City Tourism 
inovuje pod značkou Pragensia 
viva tradiční průvodcovské služby
Společnost Prague City Tourism 
přichází s novou nabídkou 
průvodcovských a vzdělávacích 
služeb. Nabídkou zážitkového a slow 
turismu chce oslovit individuální 
cestující v souladu s cíli udržitelného 
turismu. Tyto produkty budou nově pod 
značkou Pragensia viva. Do portfolia 
Pragensia viva patří prémiové vzdělávací 
a průvodcovské služby, které společnost 
inovovala a přizpůsobila moderním 
trendům. Produktové portfolio nabízí 
služby pro všechny věkové skupiny, od 

nejmenších až po zralé klienty. Mezi první 
novinky patří produkt Zažij Prahu. Ten 
je zaměřený na mladou generaci a expaty, 
kteří v metropoli dlouhodobě žijí. 
Více na www.praguecitytourism.cz

Středočeský kraj

Gastrofestival v Kutné Hoře

Gastro festival je jednou 
z nejvýznamnějších gastronomických 
slavností v regionu.  Letošní ročník bude 
zaměřen na biopotraviny a kulinářské 
výrobky z nich. Festival proběhne stejně 
jako v předchozích letech v okolí chrámu 
sv. Barbory a přilehlých prostorách podél 
Jezuitské koleje, a to 28. 5. od 11 hodin. 
Více na www.gastrofestival-kh.cz

Jihočeský kraj

Slavnosti pětilisté růže

Po dvouleté odmlce opět opanují centrum 
Českého Krumlova historické 
slavnosti, které patří k největším 
festivalům svého druhu v Evropě. 
Slavnosti pětilisté růže jsou městskou 

http://www.amkpacov.cz/
http://www.praguecitytourism.cz/
http://www.gastrofestival-kh.cz/
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historickou slavností, situovanou do doby 
panování šlechtického rodu Rožmberků, 
převážně pak Posledních Rožmberků, 
Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Téma 
letošního ročníku je příhodné: Návrat 
pětilisté růže. Město se na celé tři dny 
vrací do období renesance, své nejslavnější 
éry, a připomíná si slávu rodu pětilisté 
růže. 17. – 19. 6. 2022. 
Více na www.slavnostipetilisteruze.eu

Jihomoravský kraj

Nadčasový Mucha: Spojení světů

Nadčasový Mucha: Spojení Světů je 
série výstav, které se budou konat od 
května do října roku 2022 ve čtyřech 
unikátních lokalitách jižní Moravy: 
Ivančicích, Mikulově, Hrušovanech 
nad Jevišovkou a Moravském 
Krumlově. Tento překrásný region je 
velmi úzce spjat s životem Alfonse Muchy 
(1860-1939). Byl nejen jeho rodištěm, 
stal se i velkou inspirací pro jeho tvorbu 
a neodmyslitelný umělecký styl Art 
Nouveau, jemuž vdechl život a který si 
později podmanil celý svět. Každé ze čtyř 
výstavních míst cyklu Nadčasový Mucha: 
Spojení světů je kurátorskou selekcí 
umělcových děl se zaměřením na jeho 
odkaz. Výstavní místa na sebe vzájemně 
odkazují a navazují. 
Zdroj: Mucha Foundation

Liberecký kraj

ANIFILM Liberec 2022

Mezinárodní festival animovaných filmů 
ANIFILM proběhne letos v Liberci 
od 10. do 15. května. Představí se to 
nejlepší i nejnovější z animované tvorby, 
přijede řada tvůrců i fanoušků animace. 
V mezinárodní soutěži celovečerních 
filmů se ze 40 přihlášených utká 11 filmů, 
do soutěže krátkých filmů postoupilo 31 
z celkem 513 přihlášených. 
Více na www.anifilm.cz

Moravskoslezský kraj

Freedom Fest Ostrava

Třetí ročník festivalu Freedom Fest 
Ostrava se uskuteční v sobotu 21. 
května v okolí Sleszskoostravského 
hradu. Kromě koncertů a zajímavého 
programu pro děti nabídne i bohaté 

http://www.slavnostipetilisteruze.eu/
http://www.anifilm.cz/
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občerstvení. Výtěžek ze vstupného půjde 
na pomoc Ukrajině. 
Více na www.centrum-pant.eu

Ústecký kraj

Malé rekreační lodě mohou 
přistávat u nového mola v centru 
Děčína

V centru Děčína bylo uvedeno do 
provozu nové veřejné přístaviště pro 
malé rekreační lodě.  Nové 36 metrů 
dlouhé molo vzniklo u Smetanova nábřeží 
pod městskou knihovnou. Je vybaveno 
odběrnými sloupky pro připojení plavidel 
na elektřinu a pitnou vodu. Lodě mohou 
u přístaviště stát až 48 hodin. Veřejné 
přístaviště pro návštěvníky města 
připlouvající na lodích dosud v Děčíně 
nebylo, byli tak odkázáni na použití 
vysokých nábřežních zdí vhodných jen pro 
velké lodě.

Kultura

Dan Zollman/ Minjan
Termín „minjan“ pochází z hebrejštiny 
a označuje společenství deseti dospělých 
mužů, nejmenší možný počet, který je 
nutné shromáždit ke společné veřejné 
modlitbě. Minjan je zároveň název pro 
dvojici výstav (v GASK a art.to galerii 
v Uhelném mlýně) fotografií belgického 

fotografa Dana Zollmanna, který je 
tichým kronikářem ortodoxní židovské 
komunity v Antverpách. 8. 5. – 28. 8. 
2022. Více na www.gask.cz

Eric Clapton v O2 areně

Pražská o2 arena, největší česká hala, 
bude první z 15 zastávek měsíčního 
evropského turné britského zpěváka 
a kytaristy Erica Claptona. Koncert se 
uskuteční 5. června. 
Více na www.o2arena.cz

Sochy z hlíny: Terakoty italských 
mistrů 15.–18. století ze sbírek 
Národní galerie Praha
Národní galerie Praha ve 
spolupráci s Vysokou školou chemicko-
technologickou v Praze a Archeologickým 
ústavem Akademie věd České republiky 
uvádí výstavu Sochy z hlíny: Terakoty 
italských mistrů 15.–18. století ze 
sbírek Národní galerie Praha. 
Komorní výstava veřejnosti 

http://www.centrum-pant.eu/
http://www.gask.cz/
http://www.o2arena.cz/
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představí metody průzkumu 
uměleckých děl jak z pohledu 
umělecko-historického, tak z hlediska 
přírodovědných oborů. Atraktivní 
formou ukáže výhody interdisciplinární 
spolupráce historika umění, restaurátora, 
přírodovědce a specialistů z Vysoké školy 
chemicko-technologické. 17. 6. – 27. 11. 
2022, Schwarzenberský palác, Šternberský 
palác, Praha. Více na www.ngprague.cz

Tutanchamon – jeho hrobka 
a poklady

Na Výstavišti Brno v pavilonu C se 
koná výstava Tutanchamon – jeho 
hrobka a poklady, která na více než 
2 000 m² přiblíží pohřební komory 
a poklady mladého faraona tak, jak je 

před 100 lety objevil Howard Carter. 
K dispozici je i zvukový průvodce 
výstavou, a to ve verzi pro dospělé i dětské 
návštěvníky. Průvodce je v češtině. 
Výstava potrvá do 30. září 2022. 
Více na www.gotobrno.cz

Výstava Alfons Mucha – Čech, 
Evropan, Světoobčan ve 
Valdštejnské jízdárně

Nadace Mucha představí od 1. 7.  do 30. 
10. 2022 ve Valdštejnské jízdárně 
životní výstavu díla Alfonse Muchy. 
Výstava pod záštitou Senátu Parlamentu 
České republiky se bude konat při 
příležitosti českého předsednictví 
EU. Unikátní výstava odvypráví příběh 
geniálního umělce tak, jak dosud nebyl 
představen. Výstava bude obsahovat 
i díla, která budou vystavena úplně 
poprvé. Zdroj: Mucha Foundation

Lázeňství

Slavnostní zahájení lázeňské 
sezóny 2022 
Zahájení lázeňské sezóny patří 
k nejvýznamnějším akcím každého 
lázeňského města. Jako každoročně, 
i letos se budou slavnosti konat ve všech 
lázeňských městech Karlovarského 
kraje. Těšit se můžete na průvody 
v historických kostýmech, jarmarky, 

http://www.ngprague.cz/
http://www.gotobrno.cz/
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koncerty, vystoupení a další doprovodné 
akce. Sezóna bude v jednotlivých městech 
zahájena v tyto dny: Karlovy Vary: 
6. – 8. května, Františkovy Lázně: 
21. května, Jáchymov: 28. května, 
Mariánské Lázně: 13. – 15. května, 
Kynžvart: 4. června.

MICE

Events Club Forum přívítá v Praze 
delegáty už v červnu

Společnost Europe Congress, 
organizátor B2B akcí určených pro 
odborníky z oboru MICE, vytvořila zcela 
nový formát eventu a pro jeho uspořádání 
vybrala českou metropoli. Hlavní program 
akce s názvem “Events Club Forum” 
proběhne v Kongresovém centru 
Praha ve dnech 20. – 21. června. 
Akce se uskuteční za podpory lokálních 
partnerů, mezi které se řadí i Prague 
Convention Bureau. To bude v návaznosti 
na fórum též organizovat dva tematicky 
zaměřené fam tripy.  Cílem fóra je 
vytvořit prostor pro setkávání, networking 
a navazování či rozvíjení stávajících 
obchodních kontaktů pro vystavovatele 
z řad poskytovatelů kongresových služeb 
a jednotlivé nákupčí. Events Club Forum 
v sobě skloubí nejen předem domluvené 
B2B schůzky, workshopy, ale nabídne 
i špičkové řečníky a možnost zúčastnit se 
poznávacích fam tripů. Ty se uskuteční 
nejen v Praze, ale i v jednotlivých 
vybraných regionech České republiky. 
Více na www.pragueconvention.cz

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Nová posila CzechTourismu na 
poli Media Relations 
Od poloviny dubna spolupracuje 
s agenturou CzechTourism na pozici 
externí Senior PR konzultant 
Štěpánka Filipová, která bude mít 
na starosti větší projekty týkající se 
media relations pro ČR.  Filipová 
dříve působila také jako vedoucí tiskového 
oddělení a mluvčí ministerstva práce 
a sociálních věcí, ředitelka odboru 
marketingu a komunikace státní 
agentury CzechInvest nebo jako mluvčí 
Karlovarských minerálních vod. Jako 
mluvčí a ředitelka odboru komunikace 
zavedla komunikační strategii České 
správy sociálního zabezpečení.

Po trailech přes hory 2022
Stejně jako loni také letos vyrážíme 
spolu s Českou televizí „Po trailech 
přes hory.“ V letošní série zavítá do 
8 bikersky atraktivních lokalit 
s návštěvou místního bikeparku, nebo 
trailcentra. Nebudeme se držet pouze 
v Čechách. Ve dvou dílech se podíváme 
k našim východním sousedům na 
Slovensko a v dalších dvou zkontrolujeme 
úroveň německých bikeparků. Začíná 
se na krušnohorském Klínovci, dále 
Slovensko – konkrétně Mýto pod 
Ďumbierom a Žilina. Dalšími zastávkami 
jsou například Karlov, Kouty a Lipno. 
Putování zakončíme v německém 
Rabenbergu a v Schönecku. Posádka 
zůstává i letos stejná. Našimi průvodci 
jsou cyklistický všeuměl Teodor Kováč 
se sportovním komentátorem ČT Jiřím 
Hölzelem. Na obrazovkách ČT Sport od 
7. května.

https://www.pragueconvention.cz/cz/

