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Fotbalová Sparta na Letné zruší tréninkové hřiště vedle 

domácího stadionu a postaví na jeho místě nový hotelový 

komplex. V říjnu na Letné začnou přípravné a následně 

i stavební práce. Hotel by měl být uveden do plného provozu 

v roce 2023. Více na www.sparta.cz. 

Celkem čtrnáct pokojů nabízí hotel 

AeroRooms, který na bývalém volnočasovém 

prostoru Rest&Fun otevřelo Letiště Praha. 

Hotel, určený pro tranzitní cestující, ale i pro ty, 

kteří potřebují přenocovat v blízkosti letištních 

terminálů, je přístupný jak z veřejné, tak i z 

neveřejné části letiště. Více na www.prg.aero. 

V projektu Amazing Places vyhrál letos mezi 270 hodnocenými místy brněnský hotel 

Anybody, který ve svých pokojích nabízí tématiku filmů ze 60. let minulého století. Cílem 

projektu Amazing Places je motivace Čechů k cestování po tuzemsku. 

Hotel Akademie Hrubá Voda nedaleko Olomouce bude přes zimu k dispozici pouze 

skupinám, které si pronajmou celý hotel. Pro jednotlivce bude zámecký hotel otevřen opět 

na jaře. 

Nízkonákladový letecký dopravce Pobeda navýšil od 1. 

října počet letů z moskevského letiště Vnukovo do 

Karlových Varů ze dvou na pět týdně. Pětkrát týdně bude 

Pobeda mezi oběma městy létat až do konce zimního letového 

řádu, tedy do 27. 3. 2020. 

http://www.sparta.cz/
http://www.prg.aero/
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Španělská letecká společnost Vueling otevřela novou přímou linku z Prahy do Florencie, 

turistické metropole Toskánska. Nové letecké spojení budou moci cestující využít čtyřikrát 

týdně – a to vždy v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. V tomto režimu bude nová linka k 

dispozici až do konce října. V rámci zimního letového řádu pak bude Vueling létat z Prahy do 

Florencie třikrát týdně – vždy v pondělí, v pátek a v neděli. Na lince bude nasazen letoun Airbus 

A319 s kapacitou 144 cestujících. Více na www.prg.aero. 

Letecké společnosti Smartwings a České aerolinie (ČSA) navyšují počty letů v rámci 

svých pravidelných linek z Letiště Václava Havla Praha. ČSA navýší během zimní sezóny 

frekvence na letech do Kyjeva a Moskvy. Do hlavního města Ukrajiny bude aerolinka nyní 

létat až osmkrát týdně a na moskevské letiště Šeremetěvo třikrát denně. ČSA také prodlouží 

do zimního letového řádu provoz na linkách do Bejrútu a Oděsy, tato spojení budou k 

dispozici minimálně dvakrát týdně. Prodloužení z letního do zimního letového řádu se dočká i 

linka do islandského Keflavíku, nově s mezipřistáním v dánské Kodani. Cestujícím bude 

tato linka k dispozici denně. Se začátkem zimního letového řádu navyšují počet spojení i 

Smartwings. Na trase mezi Prahou a Rostovem na Donu budou nově létat třikrát týdně. 

Více letů nabídnou Smartwings také na lince do Petrohradu, která bude od zimního letového 

řádu k dispozici každý den. Dále Smartwings již tradičně obnoví spojení do Dubaje ve 

Spojených Arabských Emirátech. Více na www.prg.aero. 

Letiště Václava Havla získalo již po šesté Zlatou medaili v soutěži Český med za svůj 

letošní květový med. Soutěž každoročně vyhlašuje Výzkumný ústav včelařský v Dole, 

který ohodnotil letištní vzorek nejvyšším 100procentním hodnocením. Celkem se soutěže 

zúčastnilo 360 vzorků. Získaná Zlatá medaile potvrzuje dlouhodobě nejvyšší kvalitu medu 

produkovaného včelstvy chovanými v areálu Letiště Praha. Chov včel byl zahájen na Letišti 

Praha v listopadu 2011, kdy se Praha připojila k ostatním světovým letištím, která v rámci 

snižování negativních dopadů letecké dopravy na životní prostředí sledují kvalitu ovzduší 

v okolí letiště pomocí včel. Více na www.prg.aero. 

Brněnské letiště odbavilo v červenci a srpnu přes 230 tisíc cestujících, červenec byl se 

117 255 odbavenými cestujícími rekordním měsícem v celé historii letiště. Za prvních osm 

měsíců tohoto roku překročil počet odbavených cestujících 400 tisíc a očekává se, že jejich 

počet bude za celý rok 2019 nejméně o 5 procent vyšší než za loňský rok. Více na www.brno-

airport.cz. 

Od konce roku v některých krajích při cestování vlakem již nebudou platit jízdenky ani 

slevové karty (In Karta) Českých drah. Cestující nebudou moci využít ani e-shop, 

pokladnu Český drah ani aplikaci Českých drah. Čtyři kraje – Zlínský, Jihomoravský, Ústecký 

a Olomoucký – se totiž při uzavření nových smluv s dopravci rozhodly, že jízdenky na vlaky 

http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.brno-airport.cz/
http://www.brno-airport.cz/
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různých dopravců, u nichž dopravu objednávají (včetně Českých drah), na spoje v rámci kraje 

budou prodávat samy. Platit budou „krajské integrované jízdenky“. Nová pravidla se 

budou týkat pouze osobních a spěšných vlaků v rámci kraje. Rychlíků a expresů, které jsou 

objednávané státem, se nová pravidla týkat nebudou. V Ústeckém a Zlínském kraji začnou 

tyto změny platit od 15. prosince, v Olomouckém a Jihomoravském kraji poté až od 1. ledna. 

Zbývající dva kraje, tedy Liberecký a Plzeňský kraj, ponechají možnost využít oba druhy 

jízdenek. 

Hotel Courtyard by Marriott Prague City úspěšně 

dokončil renovaci svých čtyř konferenčních sálů. 

Všechny jednací sály jsou vybavené novou zvukovou 

aparaturou, integrovanými dataprojektory s vysokým 

rozlišením a technickými tapetami, které slouží 

zároveň jako promítací plátno a popisovatelná tabule. 

Další novinkou je digitální navigační systém s centrální 

elektronickou tabulí v lobby a obrazovkami u jednotlivých sálů, který slouží k jednoduché 

orientaci návštěvníků akcí. Více na www.pragueconvention.cz. 

Novým předsedou představenstva a generálním 

ředitelem Českých drah byl zvolen Václav Nebeský, 

který doposud působil jako náměstek Ministerstva pro 

místní rozvoj. Ve funkci generálního ředitele nahradil 

Miroslava Kupce, který byl v červnu odvolán. 

 

Počet obyvatel ČR se v prvním pololetí tohoto roku zvýšil o 18,841 na 10,669 milionu 
lidí. Podle údajů Českého statistického úřadu veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace, 
které vévodí občané Ukrajiny. 

Průměrná cena za šálek espressa v českých restauracích a kavárnách je 41 korun. O 

sedm korun více zaplatí lidé v Praze, naopak v Plzni stačí hostům 32 korun. Cappuccino stojí 

ještě o desetikorunu více. Kávu si nejčastěji objednávají klienti mezi 12. a 14. hodinou, její 

http://www.pragueconvention.cz/
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spotřeba stoupá v letních měsících. Uvedla to společnost Storyous, která zpracovala data z 

více než 2600 tuzemských podniků. 

Česká republika se v kvalitě života umístila mezi 149 státy na 24. místě. Proti loňskému 

roku si polepšila o dvě místa, přeskočila i USA. Prvenství udrželo Norsko, na druhé místo se 

dostalo Dánsko a bronz obhájilo Švýcarsko. Nejhůře dopadly africké státy Čad, Středoafrická 

republika a Jižní Súdán. 

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s Investors Service zlepšila hodnocení úvěrové 

spolehlivosti České republiky o jeden stupeň na úroveň Aa3 z dosavadní úrovně A1. 

Poukázala na zlepšující se rozpočtové ukazatele a na vládní reformy podporující ekonomiku. 

Výhled ratingu Moody's změnila z pozitivního na stabilní. Více na www.moodys.com. 

 Věhlasný houslista Vadim Repin přijal pozvání na houslový 

recitál do Smetanovy síně. Doprovázet ho bude jeho nejčastější 

klavírní partner Andrej Korobejnikov.  27. 11. 2019, 19:30. 

Obecní dům, Praha. Více na www.fok.cz. 

Alena Šrámková patří k nejvýznamnějším osobnostem současné české architektury. Pro 

výstavu, jež připomíná její životní jubileum, vybrala 17 prací, které ve své tvorbě považuje za 

nejdůležitější. Stavby, projekty, soutěžní návrhy, studie, představují ne přehledné a ucelené 

soubory plánů, ale především kresby, skici. Kresby doplňují modely, převážně pracovně 

prezentační, které vznikaly přímo v ateliéru. Samostatně jsou představeny fotografie reálných 

staveb. Exponáty jsou z majetku ateliéru Ehl-Koumar architekti (dříve Šrámková architekti) a 

ze Sbírky architektury Národní galerie v Praze. 18. 10. 2019 – leden 2020, Museum Kampa, 

Praha. Více na www.museumkampa.cz. 

Výstava obrazů z aktuální tvorby Stefana Milkova, autora známého především jako 

sochaře. 25. 10. – 8. 12. 2019, Galerie Václava Špály, Praha. Více na www.prague.eu. 

Výstava Drop Dead Funny přináší díla 16 izraelských tvůrců, kteří prostřednictvím 

humoristických gest získávají nadhled nad každodenním životem i politickou realitou v zemi, 

http://www.moodys.com/
http://www.fok.cz/
http://www.museumkampa.cz/
http://www.prague.eu/
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kde není nouze o napětí a konflikty. Humor je zde vysoce efektivní nástroj, který jim 

umožňuje zpracovat napětí kolem rasy, genderu, identity a společenských konvencí, tak, jak 

se míchají se strachy a úzkostmi moderního života. Dům umění města Brna, do 3. 11. 2019. 

Více na www.gotobrno.cz. 

Na celkem devět představení legendárního pařížského kabaretu Crazy Horse Paris se 

mohou čeští diváci těšit na začátku listopadu. Tento proslulý kabaret přijede do Prahy vůbec 

poprvé v rámci svého mezinárodního turné Forever Crazy. Program Forever Crazy, se kterým 

bude kabaret od 5. do 9. listopadu vystupovat v divadle Hybernia, přináší ta nejlepší 

kabaretní čísla, která za 68letou historii Crazy Horse vznikla. Diváci tak budou moci 

zhlédnout i číslo God Save Our Bareskin, které vzniklo v roce 1989 a od té doby je 

zahajovacím číslem všech představení z produkce Crazy Horse. 5. – 9. 11. 2019, divadlo 

Hybernia, Praha. Více na www.crazyhorseprague.cz. 

Výstava Russia. Timeless představuje výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska, 

počínaje klasiky kdysi neoficiálního umění jako Oskar Rabin, Lydia Mastěrkova, Ilja 

Kabakov, Dmitrij Prigov nebo v Čechách etablovaný Viktor Pivovarov, a konče autory, 

kteří svým dílem vyjadřují pocity generace, jež za současného režimu prožila téměř celý svůj 

život. Centrum současného umění DOX, Praha. 4. 10. – 2. 12. 2019. Více na www.dox.cz. 

Czech Cabaret Show je spektakulární umělecká show, kde se objeví nejznámější světová 

muzikálová a kabaretní čísla v netradičním zpracování. Divadlo Royal, Praha, 16., 17. a 21. 12. 

2019. Více na www.leroyal.cz. 

 
Vesnicí roku 2019 se stala Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. V obci ve Šluknovském 

výběžku žije asi 600 obyvatel. Druhá skončila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji, třetí 

příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. Hodnotící komise vybírala ze 13 

http://www.gotobrno.cz/
http://www.crazyhorseprague.cz/
http://www.dox.cz/
http://www.leroyal.cz/


 
Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 7 
 

vítězů krajských kol. Hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i 

občanskou vybavenost, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 25. 

ročníku klání se zúčastnilo 206 obcí, o 22 méně než loni. 

Krkonošský lyžařský SkiResort Černá hora – Pec pod Sněžkou o nadcházející zimě 

nabídne lyžařům možnost na jeden skipas lyžovat i v areálu SKiMU v Malé Úpě. Nabídka 

sjezdovek pod jedním skipasem se tím ve východních Krkonoších rozšíří ze 44 na 50 

kilometrů. Vlekaři v Malé Úpě letos investovali zhruba 25 milionů korun do lyžařského 

propojení areálů Pomezky a U Kostela. 

Olomoucké hejtmanství založí krajskou centrálu cestovního ruchu, která bude mít 

na starost marketingové aktivity v oblasti turistiky na celém území kraje. Na jednatele 

připravované společnosti bylo vypsáno výběrové řízení. Turistů v Olomouckém kraji v 

posledních letech přibývá. V roce 2018 se počet lidí nocujících v kraji meziročně zvýšil o 

6,2 procenta na 698 978. Přijelo více tuzemských i zahraničních hostů. Nocí, které turisté v 

kraji strávili, také přibylo, a to o 6,3 procenta na 2,158 milionu. 

Národní park Šumava navštívilo od začátku června do konce srpna přes 675 000 

turistů. Meziročně je to zhruba o 75.000 lidí víc. Největší nárůst byl na Jezerní slati. Přibylo 

ale i přestupků, které museli řešit strážci parku. Mezi nejčastější prohřešky patří špatné 

parkování, porušování zákazů vjezdu, jízdy cyklistů mimo trasy, koupání v ledovcových 

jezerech nebo nepovolený vstup do klidového území. NP Šumava se rozkládá na více než 680 

kilometrech čtverečních, loni ho navštívilo přes 2,5 milionu lidí. Návštěvnost roste 

každoročně o 15 až 20 procent. 

 

Galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs se po roce vrátí do 

pražské O₂ areny. Od 21. do 24. listopadu bude v Praze k vidění 16 nejlepších týmů světa. O₂ 

arena, Praha, 21. – 24. 11. 2019. Více na www.pragueplayoffs.com. 

Specializovaný odborný veletrh cestovního ruchu zaměřený na kontraktační jednání s 

tuzemskými a zahraničními vystavovateli, je výbornou nákupní i prodejní příležitostí pro 

nejen pro cestovní kanceláře, ale i dopravce, turistické destinace, hotely a poskytovatele 

služeb. 30. – 31. 10. 2019, PVA EXPO Praha. Více na www.czechtravelmarket.cz. 

http://www.pragueplayoffs.com/
http://www.czechtravelmarket.cz/
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Sedmý ročník whisky festivalu, který opět nabídne možnost degustace více než 150 druhů 

whisky, bourbonů a koktejlů z tohoto nápoje. Vstup od 18 let. Novoměstská radnice, Praha,  1. 

– 2. 11. 2019. Více na www.whiskylifeprague.cz. 

Akce pro milovníky čokolády v nákupním centru Galerie Harfa nabídne nejen prodejní 

stánky s degustacemi a čokoládovými specialitami, ale i dětské tvořivé dílničky, umělecká 

vystoupení a workshopy. Galerie Harfa, Praha. 18. – 20. 10, 2019. Více na www.cokoladovy-

festival.cz. 

  

Druhý ročník prodejní výstavy nabídne spoustu originálních dárků, šperků, doplňků, 

kabelek a batohů, porcelánu, dekorací, oblečení, hraček nebo papírenského zboží. 

Součástí bude i bohatý doprovodný program – divadla, kapely, DJs, kreativní dětský koutek a 

20 stánků se skvělým jídlem a pitím. Výstaviště Praha Holešovice, 14. – 15. 12. 2019. Více na 

www.prague.eu. 

http://www.whiskylifeprague.cz/
http://www.cokoladovy-festival.cz/
http://www.cokoladovy-festival.cz/
http://www.prague.eu/

