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TRADE NEWS

Doprava

Icelandair nabídne přímé lety 
z Prahy do Keflavíku

Od června příštího roku bude 
z pražského Letiště Václava Havla 
létat dopravce Icelandair na letiště 
v islandském Keflavíku. Islandský 
dopravce, který na pražské letiště přichází 
poprvé, nabídne spojení na letiště 
v Keflavíku čtyřikrát týdně. Létat bude 
každé úterý, čtvrtek, pátek a neděli. Na 
linku nasadí letoun Boeing 737 MAX8 pro 
160 cestujících. Více na www.prg.aero

Med z letiště je opět zlatý, už po 
deváté v řadě

Letiště Praha má již devátou zlatou 
medaili v řadě za med květový. 
I v letošním roce se zúčastnilo soutěže 
Český med, kterou pořádá Český svaz 
včelařů. Výsledkem bylo stoprocentní 

hodnocení vzorků letištního medu 
v parametrech jako je obsah vody, 
sacharózy, elektrické vodivosti, správnost 
údajů na etiketách a estetický dojem 
z celého balení medu. Do soutěže zasílá 
Letiště Praha vzorky medu od roku 2013. 
Více na www.prg.aero

Nový obchod na Letišti Václava 
Havla Praha podporuje české 
i slovenské značky

Future is Local je název nového 
obchodu na Letišti Václava Havla 
Praha, který se zaměřuje na podporu 
téměř třiceti českých a slovenských 
značek. Veškeré nabízené lokální zboží se 
vyrábí z kvalitního materiálu, udržitelným 
způsobem a s ohledem na životní 
prostředí. Těmto aspektům odpovídá 
také samotný koncept a konstrukce 
obchodu, který cestující najdou na 
Terminálu 2. Více na www.prg.aero

Vueling spojí Prahu s Bilbaem

https://www.prg.aero/o-letisti
https://www.prg.aero/o-letisti
https://www.prg.aero/o-letisti
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Od července příštího roku bude 
letecký dopravce Vueling spojovat 
Prahu a největší město Baskicka. Do 
Bilbaa bude létat dvakrát týdně, každý 
čtvrtek a neděli. Společnost na přímý 
let nasadí letoun Airbus A320 pro 180 
cestujících. Vueling létá z Prahy také do 
Barcelony a Paříže. Více na www.prg.aero

Data & výzkumy

Češi po pandemii v Praze tvoří 
nejsilnější skupinu návštěvníků. 
V závěsu za nimi jsou turisté 
z Německa a USA
Do Prahy po pandemii stále častěji a ve 
větší míře jezdí turisté z tuzemska. 
Během prázdninových měsíců a září 
jich do metropole podle údajů Českého 
statistického úřadu přijelo 397 265 
a jejich počet se oproti létu 2019 zvýšil 
o celých 32 %. Zahraničních turistů 
přijelo téměř 1 447 067. Nejpočetnější 
skupinu tvořili cestovatelé z Německa. 
V letním období došlo i k dalšímu 
navýšení počtu turistů ze Spojených států, 
poměrově se vrátili na předpandemická 
čísla. Více na www.praguecitytourism.cz

Zahraničních turistů u nás přibývá
Cestovní ruch je zpět, téměř na 
předcovidových číslech. Ve 
třetím čtvrtletí letošního roku do 
hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) 
v České republice (ČR) přijelo celkem 7,3 
milionů turistů. Meziročně to znamená 
nárůst o 11 %. Pokud srovnáme situaci 
se stavem před pandemií covidu-19, tedy 
s červencem, srpnem a zářím 2019, 
jde o 97% návštěvnost. Vyplývá to z dat 
z Českého statistického úřadu. 
Více na www.czechtourism.cz

 

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha 

Oprava Staroměstské Mostecké 
věže

Věž na staroměstské straně Karlova 
mostu projde nejrozsáhlejší renovací 
od své původní stavby ve 14. století. První 
opravy proběhly již na podzim. Po zimě 
průzkum pláště věže určí celý rozsah 
potřebných oprav. Počáteční fáze 
generální rekonstrukce se bude týkat 
především vrchního pláště věže včetně 
kompletní výměny některých kamenů 
a proběhne během následujících čtyř 
let. Zdroj: Prague City Tourism

Jihočeský kraj

Schönburské Vánoce na Červené 
Lhotě
Letos poprvé zámek Červené Lhota 
otevře bránu také v zimě. Návštěvníci 
se mohou těšit na zámek tak, jak 
vypadal o Vánocích v době, kdy zde 
bydlela knížecí rodina Schönburg-
Hartenstein. Součástí prohlídky zámku 
je i možnost prohlédnout si výstavu 
betlémů. Zastoupeny budou především 

https://www.prg.aero/o-letisti
https://www.praguecitytourism.cz/cs
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ
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betlémy z Čech, ať už z okolí Červené 
Lhoty, či Třeště nebo Příbrami, ale také 
betlém z Jižního Tyrolska. Vystavený bude 
i zcela unikátní betlém z playmobilové 
stavebnice, či betlém z chlebového těsta. 
Otevřeno bude vždy v sobotu nebo neděli, 
od 11:00 do 16:00. 
Zdroj: Zámek Červená Lhota.

Středočeský kraj

Monínec součástí programu 
Gopass

Lyžařský areál Monínec se stal součástí 
programu Gopass jehož hlavní výhodou 
jsou dynamické, plovoucí ceny, kdy si 
návštěvníci mohou vybrat pro návštěvu 
dny, kdy budou ceny skipasů nejnižší. 
Více na https://zima.moninec.cz/

Plzeňský kraj

Adventní trhy v Plzni
Na náměstí Republiky v Plzni se 
až do 23. prosince budou konat 
tradiční trhy, které nabídnou nejen 
velký vánoční strom, betlém s dřevěnými 
sochami v životní velikosti, historický 
kolotoč a výborné občerstvení, ale 
i bohatý kulturní program. Kouzelnou 
atmosféru Vánoc je možné nasát i v rámci 
speciálních adventních prohlídek 
Plzně, které pořádá Turistické informační 
centrum. Zdroj: Turistické informační 
centrum Plzeň

Jihomoravský kraj

Brněnské Vánoce

Brněnské Vánoce, druhé nejlepší 
Vánoce na světě. Hned po těch 
vašich doma. To je slogan, kterým Brno 
láká návštěvníky na vánoční trhy. Ty 
potrvají až do 23. prosince a nabídnou 
bohatý kulturní program i vyhlášenou 
brněnskou gastronomii. Zdroj: TIC Brno

Kultura

Česká filharmonie • Vánoční 
koncert
K českým Vánocům patří „Rybovka“ 
a Česká filharmonie ji příležitostně 

https://zima.moninec.cz/
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zařazuje do programu. Tentokrát se 
unikátně propojí se specialistou na 
barokní a klasicistní repertoár, dirigentem 
Václavem Luksem a jeho Collegiem 
Vocale. Po české klasice zazní neméně 
půvabná Mozartova Korunovační 
mše. Praha, Rudolfinum, Dvořákova síň, 
20. 12. 2022 v 18.00 a ve 20.00. 
Více na www.ceskafilharmonie.cz

Dialogy v čase / Hommage à 
Ricardo Bofill

Galerie Jaroslava Fragnera otevřela 
výstavu Dialogy v čase / Hommage à 
Ricardo Bofill, ve které se zaměřuje 
na současnou architekturu 
v historickém kontextu na území 
České republiky. Výstava představuje více 
jak pět desítek realizovaných rekonstrukcí, 
novostaveb, ale i intervenci do veřejného 
prostoru napříč republikou, ve kterých 
se citlivě a zároveň sebevědomě potkává 
historie se současností. Samostatná 
sekce je věnována poctě architektu 
Ricardu Bofillovi (1939–2022), jehož 
realizace výrazně ovlivnily současný 
ráz Karlína. Praha, Galerie Jaroslava 
Fragnera, do 28. 12. 2022. 
Více na www.gjf.cz

Svatá noc. Vánoce ve výtvarném 
umění

Komorní vánoční výstava představuje 
téma narození Ježíše Krista a jeho 
oslav na grafických listech, kresbách 
a iluminacích od středověku 
a renesance po 20. století. Mezi 
prezentovanými autory jsou zastoupeni 
Albrecht Dürer, Jan Sadeler, 
Rembrandt van Rijn, Hermína 
Laukotová nebo Bohuslav Reynek. 
Výstava také seznamuje návštěvníky se 
specifiky českých Vánoc na ikonických 
dílech Mikoláše Alše či Josefa Lady. 
Poslední část expozice je věnována 
komerčnímu aspektu vánočních svátků, 
který narůstal v moderní době. I přes 
nákupní horečku a všeobecný shon si 
Vánoce dodnes uchovaly svou tajemnou 
a radostnou atmosféru a nepřestávají být 
v prvé řadě oslavou lásky, porozumění 
a dobré vůle. Praha, Schwarzenberský 
palác, 6. 12. 2022 – 5. 3. 2023. 
Více na www.ngprague.cz

Šárka Trčková – Tajnosti
Retrospektivní výstava představuje 
výběr z předčasně uzavřeného díla české 
grafičky a malířky Šárky Trčkové 
(1965–2015). Její křehké a bezprostřední 
akvarely, drobné malby i rozměrné grafiky 
vypovídají o posedlosti prací, živelném 

https://www.ceskafilharmonie.cz/
https://www.gjf.cz/
https://www.ngprague.cz/
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vztahu k barvě a mistrném ovládnutí 
širokého spektra výtvarných technik. 
GASK, Kutná Hora, do 12. 3. 2023. 
Více na www.gask.cz

mk²: Museum Kampa 
v Moravském Krumlově

Na zámku v Moravském Krumlově 
byla otevřena dlouhodobá expozice 
ve spolupráci s Museem Kampa. 
Výstava mk² je pestrou „ochutnávkou“ 
uměleckých děl ze sbírek muzea. 
Představuje soubor obrazů a soch 
předních osobností české neoficiální scény 
z období 60. až 80. let, jako jsou Adriena 
Šimotová, Karel Nepraš či Stanislav 
Kolíbal, ale také díla exilových autorů, 
např. Ludmily Seefried-Matějkové nebo 
Zbyňka Sekala, práce umělců z regionů-
Jindřicha Bošky nebo Františka Dörfla, 
i díla výrazných současníků-Jana Merty, 
Petra Veselého nebo Josefa Achrera. 
Kolekce obrazů a soch těchto slavných 
nebo naopak opomíjených osobností 

utváří živou, mnoha styly protkanou 
strukturu, která odhaluje pestrost 
a vnitřní souvislosti naší výtvarné scény. 
Emočně bohatá expozice mk² připomene 
obdivuhodnou činnost Medy Mládkové 
a pro návštěvníky Moravského Krumlova 
se stane inspirací k prohlídce pražských 
Sovových mlýnů, kde Museum Kampa 
sídlí a pořádá krátkodobé výstavy. 
Více na www.museumkampa.cz

Štěpán Zavřel: Cesta za hvězdami
Výstava Cesta za hvězdami představí 
poprvé v Česku dílo mezinárodně 
oceňovaného ilustrátora Štěpána 
Zavřela, který se po své dobrodružné 
cestě za svobodou stal hvězdou evropské 
dětské knihy. Vydejte se za půvabnými 
krajinami v jeho ilustracích na cestu za 
betlémskou hvězdou a ponořte se do 
příběhů plných zázraků starých více než 
tisíc let. Nechte se očarovat kouzlem rajské 
zahrady, postavte bájnou babylonskou 
věž a nahlédněte do malebného světa, 
kde králové putují pouští, pastýři pozorují 
noční oblohu a očekávají narození Ježíška. 
3+ galerie, Kláštery Český Krumlov, do 30. 
4. 2023. Více na www.ckrumlov.info
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Český kapr
Tradiční kuchařská soutěž Český 
kapr, pořádaná šumavskou pobočkou 
Asociace kuchařů a cukrářů, se 
letos uskutečnila 22. a 23. listopadu 
v prostorách Národního zemědělského 
muzea v Praze. Vítězem soutěže, jejíž 
partnerem byl i projekt Czech Specials, 
se stal Patrik Lexa, nadějný kuchař, 
který byl členem i Juniorského národního 
týmu kuchařů a cukrářů.

https://gask.cz/
https://www.museumkampa.cz/
https://www.ckrumlov.info/cz/cesky-krumlov/

