Zahraniční hotelový investiční fond Mornington
Capital prodal pražský hotel Don Giovanni.
Novým majitelem se stal významný rodinný fond
ze Skandinávie. Fond Mornington Capital
zastupovala při prodeji společnost Cushman &
Wakefield ve spolupráci s Hodges Ward & Elliott.
Cena nebyla zveřejněna. Provozovatelem hotelu
i nadále zůstává tuzemská skupina Czech Inn
Hotels. Více na www.cushmanwakefield.cz.

Severočeský kavárenský řetězec přidává ke svým pěti provozovnám další, a to
v Teplicích. Tentokrát to však nebude kavárna, ale nový gastronomický projekt, zaměřený
na moderní odlehčenou českou kuchyni. Ke dvěma kavárnám v Chomutově, kavárně a bistru
v Mostě a kavárně v Teplicích přidává řetězec Lagarto J&J, restauraci s terasou, která
nabídne nejen unikátní výhled na město Teplice, ale hlavně zajímavou gastronomii.
Gastronomický provoz bude rozdělen na denní časové úseky: od osmi do deseti hodin
snídaně, od deseti do jedenácti kavárna, od jedenácti do dvou obědy, od dvou do půl šesté
cukrárna, od půl šesté do sedmi aperitiv bar a od sedmi do deseti hodin večeře. Více na
www.lagartocafe.cz.

Zámecký hotel Sychrov se zatím neprodal, jeden ze zájemců požádal o prodloužení
lhůty, která byla původně stanovena na 15. března. Investoři tak mají možnost předkládat své
nabídky až do 3. května 2019. Vlastníkem čtyřhvězdičkového hotelu je společnost Regal
estate, hotel nabízí ve výběrovém řízení prostřednictvím společnosti Naxos. Více na
www.naxos.cz.

Café Buddha v Balbínově ulici na pražských Vinohradech přichází s novinkou, s
dětským menu. A zatímco si děti pochutnávají na dětských jídlech, rodiče si mohou vybírat
z druhé novinky Café Buddha, z menu Back to basics. To se vrací k základním kořenům
asijské kuchyně a zároveň k těm nejlepším receptům, které v průběhu minulých let hostům
nejvíce chutnaly. Více na www.cafebuddha.cz.

Na 12. května, tedy den matek, připravil executive chef Hotelů Akademie Petr Svoreň
speciální brunch, který se bude podávat ve všech hotelech řetězce. Hosté se mohou těšit
třeba na moravské koláče, klobásy nebo pečenou kachnu. V ceně 450 Kč je nejen bohatá škála
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pokrmů, ale i nealkoholických nápojů a vína, děti do deseti let budou mít brunch zdarma. Více
na www.hotelyakademie.cz.

Otevřením Ájurvédského Pavilónu
21. března ve Svaté Kateřině získala
Vysočina jedinečný resort. Pavilon s
rozlohou 1 600 m² nabízí specializované
prostory
vyhovující
potřebám
ájurvédské medicíny a současně
rozšiřuje kapacitu wellness & spa.
Pavilon navrhl architekt Jakub Tejkl a
dřevostavbu nad zem a postavil ji na 111
monolitických
žulových
kamenů
pocházejících z blízkého lomu. Samotný
pavilon
je
rozdělen
do
dvou
samostatných sekcí – ájurvédské a spa.
Resort Svatá Kateřina má nejširší
nabídku ájurvédských procedur v České republice a zároveň je jediným českým ájurvédským
pracovištěm s garancí od celosvětové sítě renomovaných indických klinik Kairali. Více na
www.katerinaresort.cz.

Letiště Praha získalo
cenu Airport Service
Quality Award 2018,
kterou každoročně
uděluje mezinárodní
sdružení letišť Airports
Council International
(ACI) nejlepším letištím s
prokazatelně nejvyšší
spokojeností cestujících s poskytovanými službami. O místo nejlepšího evropského letiště v
kategorii 15–25 milionů odbavených cestujících se Letiště Praha dělí s letišti v Athénách a
Helsinkách. Více na www.prg.aero.

Letecká společnost Ural Airlines navýší počet letů na pravidelné lince mezi ruským
Jekatěrinburgem a Prahou. Od 6. března 2019 nabízí cestujícím až šest spojení týdně,
každý den kromě pondělí, a to letadly Airbus A320. Více na www.uralairlines.com.

Letecká společnost United Airlines spojí od 7. června letošního roku Prahu s
mezinárodním letištěm NewYork/Newark Liberty. Nová přímá linka z Prahy do New
Yorku na letiště Newark bude k dispozici každý den. United Airlines nabízejí svým
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zákazníkům spojení do více než 280 destinací v Severní a Jižní Americe. Více na
www.united.com/cz.

Letecká společnost SCAT Airlines potvrdila, že spustí novou pravidelnou linku mezi
Prahou a Astanou. Aerolinka bude do hlavního města Kazachstánu létat s Boeingem 737
od 2. června 2019 dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a neděli. Podle odhadů letiště nové spojení
využije přibližně 24 tisíc cestujících za rok v obou směrech. Nová přímá linka do Kazachstánu
umožní cestujícím také pohodlný přestup na navazující lety do dalších měst v Kazachstánu,
jako jsou například Almaty, Šymkent, Taraz, Oskemen nebo Pavlodar. Více na www.scat.kz.

Zdravotně znevýhodnění cestující budou moci nyní před svým odletem z Letiště
Václava Havla Praha využít novou čekárnu speciálně upravenou pro jejich potřeby.
Čekárna se nachází v odletové hale Terminálu 2 v prostorách bývalé bezpečností kontroly.
Čekárna bude fungovat v prozatímním denním režimu od 8 do 16 hodin. Cestující zde najdou
sedačky, soda bar a k dispozici je jim vždy i standardní asistence, která cestujícímu poskytne
doprovod, pomoc s odbavením, průchodem bezpečnostní kontrolou či nástupem do letadla.
Více na www.prg.aero.

Letecká společnost China Eastern Airlines navýší počet letů na lince z Prahy do
Šanghaje. Od 6. května bude létat z Letiště Václava Havla Praha již pětkrát týdně, nově také
v pondělí. Na tuto trasu aerolinka nasazuje letoun typu Airbus A330-200 v konfiguraci pro
262 cestujících. Na základě odhadů letiště se očekává, že tuto frekvenci během letní sezóny
využije přibližně 10 tisíc cestujících v obou směrech. Lety ve čtvrtek a v neděli mají
mezipřistání v čínském Sianu, do kterého míří turisté zejména kvůli slavné terakotové
armádě. Více na www.chinaeasternairlines.cz.

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair spustí v červnu přímé spojení mezi Prahou
a Mallorkou. Na největší z Baleárských ostrovů, který patří mezi oblíbené turistické
destinace, se bude létat jednou týdně vždy v úterý. Linka bude spuštěna 4. června a půjde již o
31. destinaci, do které lze se společností Ryanair cestovat. Další oznámenou destinací
Ryanairu na letech z Prahy bude od podzimu, s příchodem zimního letového řádu 27. října,
linka do francouzského města Bordeaux. Letadlo irského dopravce bude do města na
jihozápadě Francie létat z Prahy vždy ve čtvrtek a v neděli. Více na www.prg.aero.

Potvrzují to statistiky provozu soukromých letů na pražském letišti, kde se jich loni
uskutečnilo 12 722. Počet těchto letů v posledních letech roste pravidelně, za posledních pět
let vzrost o téměř deset procent.
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Až do 11. června mají cestující a
návštěvníci Letiště Václava Havla Praha
možnost zhlédnout výstavu návrhů
na architektonické řešení nového
veřejného prostoru před rozšířeným
Terminálem 2, který zahrnuje dva nové
parkovací domy, nový páteřní spojovací
objekt a tzv. Plazu, tedy venkovní
prostor před budoucím terminálem.
Návrhy řešení vzešly z otevřené
architektonické soutěže, které se zúčastnilo šest ateliérů z České republiky i ze zahraničí. Jako
vítěze porota ocenila studio D3A. Výstava se nachází ve spojovacím objektu mezi oběma
terminály ve veřejné části letiště, může ji tedy navštívit i široká veřejnost. Vystavené
vizualizace ukazují budoucí podobu veřejného prostranství před Terminálem 2, který se po
rozšíření a změnách organizace pohybu cestujících stane centrálním místem letiště. Více na
www.prg.aero.

Letecký dopravce Smartwings bude jednat s americkým výrobcem letadel Boeing o
kompenzacích za komplikace způsobené odstavením letounů Boeing 737 MAX.
Nahrazování odstavených letadel společnost stojí několik milionů korun denně. Provoz
letadel Boeing 737 MAX 8 kvůli nehodě v Etiopii zakázala Evropská agentura pro bezpečnost
létání (EASA), Smartwings v současné době vlastní sedm těchto strojů.

Z Prahy otevře nízkonákladový dopravce přímé linky do 11 nových destinací včetně
Manchesteru, kam bude létat devětkrát týdně, z Brna zavede novou linku na letiště Berlín
Schönefeld s frekvencí dvou letů týdně. V zimním letovém řádu 2019 tak Ryanair zvýší
počet svých linek z České republiky na 34 a očekává nárůst počtu cestujících na 2,7 milionu
ročně. Na šesti linkách z Prahy pak zvýší aerolinie počet letů, např. do londýnského Stanstedu
bude létat devatenáctkrát za týden. Celkem bude nabízet 147 letů týdně. Více ZDE.

Markéta Wernerová odchází k 15. březnu 2019 na vlastní žádost z pozice ředitelky
Středočeské centrály cestovního ruchu. Wernerová působila v této funkci od loňského dubna.
Než bude uzavřeno výběrové řízení na obsazení uvolněného postu (jež kraj vyhlásí v nejbližší
době), bude krajskou turistickou centrálu řídit Marek Černoch, dosavadní ředitel Středočeské
filmové kanceláře, která pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu patří.
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V roce 2018 přijelo do Prahy celkem 6 670 000 zahraničních hostů, tedy o 1,7 %
více než loni. Domácích návštěvníků přijelo 1 220 000, tedy o 12 % více než v předchozím
roce. Celkem v Praze hosté strávili 18,5 milionu nocí, tedy o 1,1 % více než v roce 2017.
Průměrná doba přenocování zůstává dlouhodobě stejná – 2,3 noci. Co se týče národnostního
složení zahraničních návštěvníků, nejvíce turistů do Prahy již tradičně přijelo z Německa,
Velké Británie, Spojených států amerických, Ruska, Itálie, Číny a Jižní Koreje. Největší
přírůstek Praha zaznamenala u hostů z Ukrajiny, vloni jich přijelo o celých 47,9 % než v roce
2017. Více na www.praguecitytourism.cz.

Češi nechávají v restauracích obsluze jako spropitné nejčastěji 20 až 40 korun. Deset
procent z útraty personálu nechává jen každý pátý host, stejný podíl nechává spropitné větší
než desetinu. Zhruba 70 procent lidí tak obsluhu odmění jen pár desetikorunami, třetina pak
dokonce zaokrouhluje pouze na koruny. Argumentují, že kvalitní služby i jídlo by měly být
samozřejmostí a není důvod je odměňovat zvlášť. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK pro
společnost Storyous.

Do Česka zavítá nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario
Vargas Llosa, spolu s dalšími autory z Latinské Ameriky bude v
květnu hostem festivalu Svět knihy Praha. Na mezinárodním
knižním veletrhu a literárním festivalu od 9. do 12. května na
výstavišti v Holešovicích svou tvorbu představí také Bernardo
Carvalho, Rodrigo Fresán, Álvaro Enrigue, David Unger či Mariana
Enríquezová a další významní latinskoameričtí spisovatelé. Více na
www.prague.eu.

Výstava výtvarníka Jaroslava Róny, spoluzakladatele nejvýznamnějšího uměleckého
sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Mnohé z vystavovaných kreseb
vznikly na cestách po Středomoří, na mýtických ostrovech Malta, Kréta, Rhodos nebo Korfu,
ve starých Benátkách, Miláně nebo Amsterodamu, jiné zase ve Vídni nebo Budapešti.
Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1, 7. 3. – 6.
10. 2019. Více na www.prague.eu.
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XII. ročník Festivalu barokních umění Český Krumlov uvede od 20. do 22. září 2019
novodobou světovou premiéru barokní opery Demofoonte od německo-italského
hudebního skladatele Johanna Adolfa Hasseho. Operu provede špičkový mezinárodní
barokní orchestr Hof-Musici. Kromě tří představení Hasseho opery Defomoonte v
Barokním divadle na Zámku Český Krumlov se návštěvníci v rámci XII. ročníku Festivalu
barokních umění Český Krumlov mohou těšit na řadu nevšedních koncertů komorní a
chrámové hudby 16.–18. století. Více na www.festival.krumlov.cz.

28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov opět nabídne pestrou
přehlídku hudebních žánrů. Od 19. července do 10. srpna se odehraje 23 koncertů, na nichž
zazní výběr toho nejlepšího ze současné tuzemské i zahraniční hudební produkce. Koncerty
se uskuteční v unikátních kulisách Českého Krumlova: Pivovarská zahrada, Zámecká
zahrada, Zámecká jízdárna, Maškarní sál, Barokní divadlo, Klášterní kostel Božího Těla
a Panny Marie Bolestné. Festival však tentokrát zavede své návštěvníky i do zcela nového
prostředí, jakým je kostel sv. Mikuláše ve vojenském prostoru v Boleticích. Více na
www.ckrumlov.info.

Fotografický spolek 400 ASA vystavuje pod názvem 400 ASA: Fotografie v rámci
výstavní sezóny 2019 v Národní galerii Praha ve Veletržním paláci práce svých členů –
Karla Cudlína, Jana Dobrovského, Alžběty Jungrové, Antonína Kratochvíla, Jana Mihalička,
Tomkiho Němcea Martina Wágnera. Jedná se o první společnou výstavu spolku fotografů,
který pod názvem 400 ASA vznikl na podzim roku 2018. 1. 3. – 8. 9. 2019, Národní galerie,
Praha. Více na www.ngprague.cz.

Praha nabízí miliony korun filmařům, kteří se rozhodli točit film v metropoli.
Podmínkou pro přidělení dotace z nadačního fondu Praha ve filmu je to, aby metropole ve
filmu znázorňovala skutečně hlavní město České republiky. V minulých dvou letech magistrát
rozdělil 24,6 milionu korun mezi 19 českých a zahraničních filmů.
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Gastronomické speciality z
jihofrancouzské oblasti Provence představí
v Česku 21 restaurací v rámci mezinárodního
festivalu Goût de/Good France. České
restaurace se ve čtvrtek 21. března připojí k
pátému ročníku festivalu, kterého se zúčastní
5000 šéfkuchařů ve150 zemích světa. V letošním
roce projekt klade důraz na odpovědnou
gastronomii a závazek šéfkuchařů k ochraně
planety. V Česku se do projektu zapojí velké restaurace i malá bistra. V Praze mohou zájemci
vyrazit například do restaurace Bílá kráva, Á Table!, Alchymist Club Restaurant nebo Bistro
Piano. Více ZDE.

Pátý ročník festivalu světla Blik blik v Plzni nabídne 29. a 30. března více než 15
uměleckých světelných instalací ve veřejném prostoru, čtyři z nich v interiérech. Festival
rozsvítí město od DEPA2015 kolem Krajského úřadu Plzeňského kraje až k Pivovarskému
muzeu. Více na www.depo2015.cz

Festival dobrého jídla a pití, který mimo jiné podporuje místní výrobce a farmáře,
proběhne letos v pěti městech, a to v Olomouci (28.–29. 9), Ostravě (27.– 28. 4.), v Rožnově
pod Radhoštěm (25.–26. 5.), v Uherském Hradišti (31. 8. – 1. 9.) a poprvé i v Praze (4.–6. 4.).
Více na www.gardenfoodfestival.cz

26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest, který přináší v
širokém záběru to nejlepší a nejnovější z celého světa, kvalitní projekce a slavné hosty, se
bude konat v Praze ve dnech 21. – 29. 3. Peter Fonda převezme na Febiofestu cenu Kristián
za celoživotní přínos světové kinematografii. Více na www.febiofest.cz

Výstava je unikátní interaktivní cestou do světa, kde zmizelo všechno světlo, kde návštěvníci
jsou odkázáni pouze na sluch, hmat a čich. Pomocí těchto smyslů a pomocí instrukcí
nevidomého nebo slabozrakého průvodce se návštěvník pokouší orientovat se ve speciálně
upravených a zatemněních prostorách, kde jsou vytvořeny různé scény každodenního života.
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2. Více na www.prague.eu
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Největší a nejznámější velikonoční trhy v České republice. V desítkách bohatě zdobených
stánků nabídnou výrobci, řemeslníci a prodejci typické velikonoční zboží, dárky a speciality.
Vystoupí zde profesionální i amatérské pěvecké či taneční soubory a národopisná a folklorní
seskupení z různých koutů České republiky i zahraničí předvádějící tradiční lidové zvyky. 6. –
28. 4. 2019, Staroměstské náměstí, Praha. Více na www.prague.eu.

Kolo pro život se od své premiéry v roce 2000 stalo největším a nejpopulárnějším amatérským
seriálem bikerů v ČR. Kolo pro život je víkendovou MTB akcí pro všechny bez rozdílu věku a
výkonnosti, a dokonce i pro ty, kdo se rozhodnou dělat cyklistům doprovod. Každý si vybere
svoji trasu nebo zábavu v rámci našlapaného doprovodného programu. Od dubna do října v
regionech. Více na www.kolopro.cz.

Běžecké závody RunCzech patří mezi běžci k nejoblíbenějším. Tisíce běžců každoročně
bojují na tratích půl maratonů a maratonu v Praze, v Karlových Varech, v Olomouci, v Ústí,
Budějovicích nebo Olomouci. Skvělá organizace, báječná atmosféra. Jednotlivé akce probíhají
od dubna do října. Více na www.runczech.com.

Sezona Běhej lesy 2019 se rozběhne 27. dubna v Lednicko-valtickém areálu. Běžecký závod
startuje přímo ze zámecké zahrady Státního zámku Lednice. Proběhne se Lednicko-valtickým
areálem, který je součástí světového dědictví UNESCO. Více na www.behejlesy.cz.
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