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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

OREA Hotel Pyramida Praha je 
nově certifikován Healthcare 
Venues

OREA Hotel Pyramida Praha získal 
na základě auditu a hodnocení nezávislým 
portálem Healthcare-Venues.com 
certifikaci pro hotely, které jsou 
vhodnými partnery a místy pro pořádání 
konferencí a akcí s účastí odborníků 
v oblasti medicíny a farmacie. 
K důležitým kritériím hodnocení patřila 
nejen velikost a variabilita konferenčních 
prostor, ale také evaluace poskytovaných 
služeb nebo rizikových faktorů spojených 
s etickými kodexy v tomto segmentu. Více 
na www.pragueconvention.cz.

Alfréd & Hermína – nový butikový 
hotel v Olomouci 

Moderní design hotelu v centru 
Olomouce se snoubí s historií pětisetleté 
budovy po kompletní rekonstrukci. 

Na třech podlažích si mohou klienti 
vybrat z nabídky 11 pokojů, od 
jednolůžkových a dvoulůžkových, až po 
čtyřlůžkové apartmány. Všechny pokoje 
jsou vybaveny kuchyňskými linkami pro 
přípravu jednoduchých pokrmů. V celém 
hotelu je samozřejmostí Wi-Fi připojení 
k internetu, na pokojích jsou umístěny 
velkoplošné HD TV, v apartmánech 
navíc s výběrem satelitních programů. 
Pokoje v nejvyšším patře jsou vybaveny 
klimatizací. Zdroj: hotel Alfréd & Hermína

Doprava

Letiště Václava Havla Praha 
v létě odbavilo přes 3,8 milionů 
cestujících

Letiště Praha od června do 
srpna odbavilo přes 3,8 milionu 
cestujících, což je sice o třetinu méně 
než v rekordním roce 2019, nicméně 
trend je vzrůstající. Od začátku roku 
do konce srpna pak letištěm prošlo 
bezmála sedm milionů cestujících. 
Nejrušnějším dnem byl první červenec, 
kdy počet odbavených pasažérů překročil 
hranici 50 tisíc. Více na www.prg.aero.

Letiště Leoše Janáčka má za 
sebou úspěšné měsíce
Ostravské letiště má za sebou úspěšné 
letní měsíce. Od ledna do konce srpna 
prošlo jeho branami přes 212 tisíc 
cestujících. To je o 118 % více než za 
stejné období loňského roku. Z důvodu 

https://www.pragueconvention.cz/cz/
https://www.prg.aero/o-letisti
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covidových omezení v Číně a válečného 
konfliktu na Ukrajině byl na ostravském 
letišti zaznamenán mírný 8% pokles 
v nákladní přepravě. Za prvních 8 měsíců 
bylo přepraveno 9,4 tisíc tun nákladu. 
Velmi silná poptávka po cestování se 
promítla také do leteckých výnosů. 
Více na www.airport-ostrava.cz.

Lidé

Jmenování nového komerčního 
ředitele hotelu Hilton Prague 
a Hilton Prague Old Town 

Do funkce komerčního ředitele 
pražských hotelů Hilton byl 
jmenován Lennart Jayawardena. 
Lennart pochází z Německa. Vystudoval 
Mezinárodní univerzitu aplikovaných věd 
v Bad Honnef v Německu a Univerzitu 
v Brightonu, v Eastbourne v Anglii. 
Lennart má více než 10 let zkušeností 
v hotelovém průmyslu. Ve společnosti 

Hilton již pracuje devět let a zastával 
pozice komerčního ředitele v hotelu Hilton 
Astana v Kazachstánu a před odchodem 
do Prahy v hotelu Hilton Rijeka Costabella 
Beach Resort & Spa v Chorvatsku. Zdroj: 
Hilton Prague & Hilton Prague Old Town.

NH Collection Prague Carlo IV má 
nového generálního ředitele

Od 1. září 2022 je novým generálním 
ředitelem hotelu NH Collection 
Prague Carlo IV Martin Žídek. Před 
příchodem do hotelu NH Collection 
Prague Carlo IV byl Martin Žídek 
projektovým manažerem a zástupcem 
majitele projektu hotelu W Prague, 
luxusního lifestylového hotelu, který 
po svém otevření v roce 2023 bude 
provozovat společnost Marriott 
International. V letech 2015-2021 byl 
Martin generálním ředitelem hotelu 
Courtyard by Marriott Prague City a před 
tím generálním ředitelem luxusního Art 
Noveau Palace Hotel. 
Zdroj: NH Collection Prague Carlo IV.

Data & výzkumy

V červenci přijelo do českých 
hotelů víc turistů než loni
O 31 % hostů více než loni přijelo 
letos v červenci do hotelů v České 
republice. Srovnáme-li data se stejným 
obdobím před pandemií covidu-19, tedy 
s prvním prázdninovým měsícem roku 
2019, návštěvníků bylo o 5,7 % méně. 

https://www.airport-ostrava.cz/


Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 4

V absolutních číslech hotely v České 
republice přivítaly v letošním červenci 
celkem 1 413 212 hostů. Víc bylo 
rezidentů, tedy obyvatel České republiky. 
Zdroj: CzechTourism.

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha 

Město společně s Prague City 
Tourism spustilo pilotní projekt 
vratných kelímků na vybraných 
pražských akcích
Hlavní město Praha ve spolupráci 
se společností Prague City Tourism 
spustilo pilotní projekt vratných 
kelímků pro akce konané na pražských 
náplavkách a na Výstavišti. Cílem je 
podpořit využívání udržitelné varianty 
nádobí místo jednorázových spotřebních 
plastů. Město na projekt vyhradilo 2,4 
miliony korun. Po skončení testovací 
fáze přejde systém do plně komerční 
roviny bez městské podpory. Hlavní 
město Praha iniciovalo projekt vratných 
kelímků s cílem posílit městskou ekologii. 
Společnost Prague City Tourism byla 
městem pověřena, aby realizovala 
zkušební fázi projektu a kelímky na akce 
distribuovala. Zkušební fáze poběží do 
února 2024. 
Více na www.praguecitytourism.cz.

Signal Festival
Jubilejní 10. ročník festivalu světla 
Signal Festival bude probíhat v Praze 
od čtvrtka 13. října do neděle 16. 
října 2022. Dvě trasy – Centrum 
a Vinohrady/Vršovice – nabídnou 14 
světelných instalací. Návštěvníky čeká 

také doprovodný program. Již tradičně je 
většina programu zdarma, letos i včetně 
celého doprovodného programu. Vstup na 
6 unikátních instalací je placený. 
Více na www.signalfestival.com.

Hlavní město po čtyřleté 
rekonstrukci slavnostně otevírá 
Clam-Gallasův palác

Clam-Gallasův palác se po obsáhlé 
rekonstrukci trvající čtyři roky opět 
otevírá veřejnosti. Komplexní 
rekonstrukce se týkala jak interiérů 
paláce, tak i jeho dvora a fasády. Hlavní 
město zaplatilo za jeho přeměnu přibližně 
470 milionů korun bez DPH. Do budoucna 
bude prostory využívat Muzeum hl. m. 
Prahy pro výstavy a v plánu jsou i různé 
další akce pro veřejnost. 
Zdroj: Hlavní město Praha.

Jihočeský kraj

Festival vína Český Krumlov
Jubilejní 10. ročník Festivalu vína 
Český Krumlov se koná v termínu 

https://www.praguecitytourism.cz/cs
https://www.signalfestival.com/
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7. 10. – 26. 11. 2022. Festival nabídne 
přehlídku tuzemských i zahraničních vín, 
gastronomické lahůdky, ale také přátelská 
setkání se znalci vína a jedinečnou 
atmosféru historického města.
Více na www.ckrumlov.info/cz.

Jihomoravský kraj

Janáček Brno 2022

Festival Janáček Brno 2022 přináší 
dramaturgii zaměřenou na téma, které 
bylo pro formování Janáčkovy osobnosti 
a tvorby velmi zásadní – vztah ke 
slovanské kultuře. Panslavismus, tedy 
idea, již tehdy vyvolávající mezi českými 
umělci a intelektuály značnou kontroverzi, 
představoval velké téma celého 19. století 
a Janáček, jako mnohý intelektuál té 
doby, jím byl silně ovlivněn. Festival 
Janáček Brno 2022 svým zaměřením 
na slovanskou kulturu připomene tento 
významný aspekt Janáčkova myšlení 
a chápání kulturních hodnot. Podtitulem 
festivalu, velmi aktuálním v současné 
době, se potom stává motto Quo vadis. 

Festival bude rovněž setkáním nejlepších 
českých dirigentů Jakuba Hrůši, Tomáše 
Hanuse, Tomáše Netopila a Marko 
Ivanoviće. 2. – 20. 11, 2022, různá místa, 
Brno. Více na www.janacek-brno.cz.

Olomoucký kraj

Festival Blues Alive 2022 

V Šumperku se ve dnech 17. – 19. 
listopadu 2022 uskuteční festival Blues 
Alive, největší mezinárodní festival 
svého druhu ve střední Evropě. Festival 
se za 25 let své existence vypracoval do 
podoby třídenního maratonu, na kterém 
si podávají mikrofon největší světové 
hvězdy blues. Festival Blues Alive je 
nositelem ocenění Keeping the Blues 
Alive, udělovaného asociací The Blues 
Foundation. Zdroj: Blues Alive.

Zlínský kraj

Ideathon 2022
Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy se ve dnech 19. – 30. 
listopadu 2022 zúčastní workshopu 
Ideathon, do kterého přispěje svými 
tématy. Ideathon je intenzivní 24hodinový 
workshop, který dává studentům 
příležitost v krátkém čase vyřešit naléhavé 
výzvy naší doby. Účastníci workshopu 
pracují v týmech a díky vzájemné 
spolupráci navrhují řešení zadaných 
výzev. Ideathon pořádá Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci 

https://www.ckrumlov.info/cz/cesky-krumlov/
https://janacek-brno.cz/
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s TIC Zlín a agenturou CzechInvest.
Zdroj: Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy.

Cyrilometodějské centrum ve 
Starém Městě

V září bylo otevřeno nově vybudované 
Cyrilometodějské centrum 
u Památníku Velké Moravy ve 
Starém Městě u Uherského Hradiště. 
Návštěvníky z ČR i zahraničí láká na 
expozice, které atraktivní formou přibližují 
dobu slovanských věrozvěstů. Jde o další 
významný počin v budování odkazu 
svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů 
Slovanů. Zdroj: Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy.

Moravskoslezský kraj

Galerie současného umění 
PLATO v bývalých jatkách

Město Ostrava přestavělo někdejší jatka 
na reprezentativní sídlo galerie 
současného umění PLATO. Stavební 

práce na budově skončily letos na jaře. 
Dnes se zde nachází 5 výstavních sálů, 
přičemž každý z nich může fungovat jak 
samostatně, tak ve vzájemném propojení. 
Uměleckou premiérou někdejších jatek 
se stala výstava „Optimalizované 
bajky o dobrém životě“. Svá výtvarná 
díla v jejím rámci vystavuje 15 umělců, 
přičemž některá z nich vznikla přímo 
pro nové prostory Galerie PLATO.  
Prostřednictvím vystavených exponátů 
je návštěvníkovi kladena otázka, co je 
to dobrý život a jakým způsobem jej žít.  
Výstava potrvá do 1. 1. 2023. 
Více na www.plato-ostrava.cz.

Kultura

Josef Mysliveček, detto Il Boemo 
(1737–1781)

Výstava Josef Mysliveček, detto 
Il Boemo (1737–1781) seznámí 
návštěvníky se skladatelovým životním 
příběhem a tvorbou a představí jej 
coby mezinárodní osobnost v kontextu 
evropských dějin a kultury. Kromě 
Myslivečka samotného přiblíží také osudy 
jeho spolupracovníků a současníků, 
slavných pěvců a pěvkyň a dalších 
skladatelů včetně W. A. Mozarta 
a Ch. W. Glucka. Součástí výstavy 
budou vybrané kostýmy z filmu 
Il Boemo a exkluzivní projekce 
Myslivečkových brilantních 
árií natočených s nejvýznamnějšími 
současnými pěvci v dobových kostýmech 

https://plato-ostrava.cz/
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a divadelních kulisách a při světle svící. 
21. 10. 2022 – 29. 1. 2023, Clam-Gallasův 
palác, Praha. 
Více na www.muzeumprahy.cz.

Každý může být umělcem

Každý může být umělcem je 
celorepubliková výtvarná soutěž, 
kterou pořádá pražský Domov Sulická 
pro osoby s mentálním postižením 
s cílem zviditelnit jejich umění. Z celé 
republiky se do soutěže na téma „Kde to 
mám rád/kde to mám ráda“ přihlásilo 105 
uměleckých děl, které vytvořilo bezmála 
80 autorů s různou formou mentálního 
postižení. Letos poprvé mohou autoři 
nabídnout svá díla k prodeji a velká 
většina malířů této možnosti využila. 
Na 80 obrazů již nyní můžete prohlížet 
v katalogu aukčního portálu Livebid.cz. 
Konec podávání limitů do aukce je 10. 10. 
2022 v 17. hodin. Celý výtěžek z prodeje 
půjde na podporu autora obrazu. Museum 
Kampa, do 10. 10. 2022.
Více na www.museumkampa.cz.

Prague Sounds / Struny podzimu
Od svého založení v roce 1996 si festival 
Struny podzimu vydobyl pověst jedné 

z nejvýznamnějších hudebních 
událostí v České republice. Po 
čtvrtstoletí existence festivalu Struny 
podzimu vstupuje festival v roce 2022 do 
nové éry a mění svůj název na Prague 
Sounds. Program festivalu osvětluje 
vztahy mezi klasickou a soudobou 
vážnou hudbou, jazzem, hip-hopem 
a elektronikou. 23. 10. – 24. 11. 2022, 
různá místa, Praha. 
Více na www.strunypodzimu.cz.

John Wehrheim: Paradise Lost 

V roce 1969 se několik hippies usadilo 
na havajském ostrově Kauai, kde postupně 
vznikla širší komunita lidí. Základ tvořili 
mladí Američané z pevniny stíháni 
za potulku, za které nabídl nejprve kauci, 
a posléze je pozval na svůj havajský 
pozemek bratr Elizabeth Taylorové 
Howard. Komunita tu fungovala 
a rozrůstala se celých osm let. Skládala 

https://www.muzeumprahy.cz/
https://www.museumkampa.cz/
https://www.strunypodzimu.cz/cs/uvod
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se ze širokého spektra lidí od zmíněných 
hippies přes surfaře, volnomyšlenkářské 
rodiny až po veterány z Vietnamu. Ti 
všichni bydleli v domech na stromech 
a samozásobovali se potravinami. V roce 
1977 se místní vláda rozhodla zlikvidovat 
tuto utopickou vesnici a realizovat 
na jejím místě veřejný park. Místní 
policie zapálila chatrné stavby a jejich 
120 obyvatel muselo čelit novým životním 
podmínkám. John Wehrheim zachytil 
v sedmdesátých letech jejich život na více 
než stovce výjimečných snímků. 12. 10.  
2022–8. 1. 2023, Dům u Kamenného 
zvonu, Praha.  Více na www.ghmp.cz.

Lázeňství

Lázně v pohybu
10dílný pořad vznikl ve spolupráci 
s Českou televizí a Svazem lázeňských 
míst. Jeho cílem je představení 
vybraných lázeňských míst jako 
ideálního místa pro aktivní trávení 
volného času, s představením procedur 
lázní, lázeňských domů a vybraných 
sportovních aktivit. V 10minutových 
dílech, které budou během září a října 
odvysílány na ČT2 a ČT Sport se 
postupně představí následující lázeňská 
místa: Poděbrady, Františkovy Lázně, 
Mariánské Lázně, Lázně Libverda, 
Lázně Kundratice, Karviná, Karlovy 
Vary, Pozlovice, Luhačovice, Hodonín, 
Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad.  

MICE

Expodia – Innovative Digital Expo 
2022
Stěžejní akce agentury Expodia, na které 
se očekává 1000 účastníků, se uskuteční 
v Kongresovém centru Praha ve dnech 
27. – 28. 10, 2022. Expodia je inovativní 

eventová produkční agentura, která 
se zaměřuje na vytváření fyzických/
hybridních řešení. Je řízena z České 
republiky a zaměřuje se na evropský 
vystavovatelský trh. 
Více na www.praguecc.cz/cz.

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Světový pohár v Lucembursku

Jedna z největších gastronomických 
světových soutěží pro národní týmy 
z celého světa se blíží. Světový pohár 
se uskuteční od 26. do 30. listopadu 
2022 na Expo Gast v Lucembursku 
a Národní tým kuchařů a cukrářů 
AKC ČR se na něm představí mezi 
patnácti nejlepšími světovými týmy. 
S podporou projektu Czech Specials 
bude český tým bojovat o nejvyšší příčky. 
Soutěž můžete sledovat na webu
www.vatel.lu a na webu Národního týmu 
kuchařů a cukrářů ČR
www.narodnitymkucharu.cz.

https://www.ghmp.cz/
https://www.praguecc.cz/
https://www.vatel.lu/en/
http://narodnitymkucharu.cz/

