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TRADE NEWS
Hotely & restaurace
Pytloun Stará Zbrojnice Hotel
Prague je nově součástí sítě
PYTLOUN HOTELS

Česká hotelová síť PYTLOUN HOTELS,
která v současné době provozuje třináct
designových, tradičních i apartmánových
hotelů v ČR, oznámila, že od 10. října
2022 rozšířila svou nabídku hotelů
o originálně zrekonstruovaný
čtyřhvězdičkový hotel v samotném centru
Prahy – Pytloun Stará Zbrojnice
Hotel Prague. Hotel se nachází v budově
ze 17. století na pražské Malé Straně, jen
pár kroků od parku Kampa a od Karlova
mostu. Zdroj: PYTLOUN HOTELS

Doprava
Letiště v Tuřanech odbavilo
od začátku roku na 420 tisíc
cestujících

Letiště Brno během dvou prázdninových
měsíců odbavilo historicky nejvíce
cestujících na dovolenkových letech.
Z Brna tak v červenci a srpnu odletělo
více než 201 tisíc pasažérů. Celkový
počet cestujících od začátku roku
čítal ke konci září zhruba 420 tisíc
cestujících. Kromě letadel s pasažéry
zaznamenává ranvej brněnského letiště

i čilý provoz v cargo sektoru, v jehož rámci
mají společnosti FedEx a DHL každá
denní spojení Brna se svými centrálními
překladišti v Paříži a Lipsku. Kromě
přepravy cestujících a nákladu ale letiště
odbavuje také lety business aviation či
privátní a výcvikové lety.
Více na www.brno-airport.cz

LOT rozšiřuje spojení z Prahy na
34 letů týdně, bude létat pětkrát
denně

Letecká společnost LOT Polish Airlines
s nástupem zimního letového řádu
rozšíří nabídku spojení mezi Prahou
a Varšavou. Nově bude létat každý den
mezi oběma městy pětkrát, výjimkou bude
se čtyřmi páry spojů neděle. Počet letů se
tak navýší na celkem 34 spojů týdně.
Zdroj: LOT

Smartwings a flydubai uzavřely
nový kontrakt o pronájmu letounů
s posádkou
Letecké společnosti Smartwings
a flydubai uzavřely novou smlouvu
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o pronájmu čtyř letadel Boeing
737-800 nové generace na období
od 17. listopadu 2022 do 16.
ledna 2023. Letouny v barvách
Smartwings budou mít základnu
na mezinárodním letišti v Dubaji
a budou létat na vybraných trasách v síti
flydubai včetně destinací v Bangladéši,
Pákistánu, Ománu a na Srí Lance.
Do Dubaje zamíří 125 členů letového
personálu (piloti, palubní průvodčí)
včetně techniků a pracovníků provozních
složek Smartwings. Tento druh spolupráce
na základě smlouvy o pronájmu letounů
s posádkou (ACMI wet lease) je jedním
ze způsobů, jak dosáhnout vyššího
a efektivnějšího využití letadel Smartwings
v zimním období, kdy je poptávka po
cestování v Evropě nižší.
Zdroj: Smartwings

Smartwings přepravily za devět
měsíců 4,6 milionu cestujících

Lidé
Komunikaci dceřiných
společností Letiště Praha
má nově na starosti Michal
Procházka

Oddělení komunikace Letiště Praha nově
rozšířil Michal Procházka, který se od
1. října stal také tiskovým mluvčím jeho
dceřiných společností Czech Airlines
Handling a Czech Airlines Technics.
Kromě toho je rovněž zástupcem tiskové
mluvčí Letiště Praha Kláry Divíškové.
Více na www.prg.aero

Data & výzkumy
Více hostů z ciziny v českých
hotelech
Letecká společnost Smartwings
za devět měsíců letošního roku
přepravila na svých letech téměř 4,6
milionu cestujících, o 2,5 milionu
více než za stejné období loni. Meziročně
jde o 120% nárůst. Lety Smartwings
provozovaly nejen z ČR, ale také z 8
zahraničních základen v 7 zemích.
Zdroj: Smartwings

V srpnu návštěvnost hotelů v České
republice táhli turisté ze zahraničí.
Přijelo jich celkem 737 427, což znamená
meziročně nárůst o téměř 90 %. Hosté
z ciziny tak v posledním prázdninovém
měsíci tvořili víc než 50 % tuzemské
hotelové klientely. Nejvíc přijelo Němců
(164 tisíc), Poláků (74,5 tisíc), Slováků
(72,4 tisíc) a Američanů (37 tisíc).
Ze statistik, které publikoval Institut
turismu CzechTourismu, dále vyplývá, že
domácí turisté tuzemské hotely letos
v srpnu využívali méně než loni.
Meziroční pokles o 14,5 % znamená 736
882 příjezdů. Více na www.czechtourism.cz
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PRODUCT NEWS
Města & regiony
Praha
Prohlídka Prahy s virtuální
realitou

vín „Svatomartinské slavnosti
a pečená husa“. Akce proběhne v pátek
11. listopadu od 10 do 21 hodin na
náplavce Rašínova nábřeží v Praze 2
mezi Palackého a Železničním mostem.
Více na www.svatomartinskeslavnosti.cz

Vánoční trhy v Praze

Prohlídky Prahy s virtuální realitou
umožní účastníkům vidět historická
místa Prahy tak, jak vypadala
v minulosti. Průvodce vás na určitém
místě požádá, abyste si nasadili brýle,
a vy začnete vidět stejné místo jako před
50, 100, 200 nebo 400 lety! V některých
scénách se můžete podívat například
na to, jak vypadalo Staroměstské
náměstí v Praze před 120 lety, nebo se
vrátit v čase a prožít Pražské jaro 1968.
Dvouhodinové prohlídky jsou k dispozici
v češtině, angličtině, němčině, španělštině,
ukrajinštině a ruštině pro maximálně
patnáctičlenné skupiny.
Více na www.vrguide.me/cz/

Svatomartinské slavnosti na
Rašínově nábřeží nabídnou mladá
i tichá vína a husí speciality
Kolem 35 stánků, 20 vinařů
z Čech a Moravy, degustace
svatomartinských vín, husí
speciality a bohatý doprovodný program
– takový bude 11. ročník festivalu mladých

Vánoční trhy na Pražském hradě se
budou konat od 23. listopadu 2022
do 6. ledna 2023 na náměstí u sv.
Jiří. Více než 70 stánků s tradičním
vánočním zbožím doplní bohatý
doprovodný program. Vánoční trhy na
Staroměstském náměstí startují 26.
listopadu 2022 a končí 6. ledna 2023.
Vánoční strom bude svítit po celou
dobu konání trhů. Trhy na náměstí
Republiky začínají 24. listopadu
a potrvají do 24. prosince 2022.
U kostela svaté Ludmily na náměstí
Míru se vánoční trhy budou konat každý
den od 20. listopadu do 24. prosince
2022. Trhy proběhnou i na Tylově
náměstí, a to od 26. listopadu do 24.
prosince. V Muzeu Karlova mostu
i letos bude k vidění tradiční výstava
betlémů, a to od začátku Adventu až
do 2. února 2023.
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Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

Vánoční trhy na náměstí
Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích

Vánoční trh na zámku Žďár nad
Sázavou

Na oblíbeném vánočním trhu ve
venkovních i vnitřních prostorách zámku
Žďár nad Sázavou můžete čekat
originální dárky, svařené víno, rozsvícení
vánočního stromku, zpívání koled,
ochutnávání cukroví, vánoční dílny nebo
živou hudbu. 3.–4. 12. 2022.

Jihomoravský kraj
Blanenské Vítání svatého Martina

Na náměstí Přemysla Otakara
II. a radničním nádvoří v Českých
Budějovicích se každoročně konají
vánoční trhy. Trhy nabízející tradiční
řemesla a vánoční zvyky proběhnou od
25. listopadu 2022 do 6. ledna 2023.

Vánoční trh v Českém Krumlově

Slavnostní otevření a žehnání
svatomartinských vín je připravené
na pátek 11. listopadu v 11:11 hodin na
nádvoří blanenského zámku. Večer
se pak nejmenší mohou vydat na tradiční
Pochod světýlek a přivítat svatého Martina
na farním dvoře. Hlavní svatomartinský
víkend bude v sobotu 12. listopadu opět
patřit ochutnávce mladých vín Na
víno s Martinem a v neděli 13. listopadu
slavnostní mši, historickému průvodu
sv. Martina a jarmarku v zámeckém
parku, kde se návštěvníci mohou těšit
na celodenní program i soutěže pro děti.
Zdroj: město Blansko

Festival Rajbas

Vánoční trh v Českém Krumlově
bude otevřen od 25. listopadu 2022
do 1. ledna 2023. Nabídne nejen
výrobky s vánoční tematikou a stánky
s občerstvením, ale i bohatý kulturní
program včetně koncertů a divadelních
představení.

24. ročník festivalu filmů, setkání
a dobrodružství Rajbas 2022 se
uskuteční 17. -20. listopadu 2022
v Blansku. Od pátku do neděle
v sálech Dělnického domu a kina
v Blansku proběhne maraton prezentací
a filmů. Součástí festivalu jsou dvě
tradiční filmové soutěže: soutěž
neprofesionálního filmu Okem
dobrodruha, ta je součástí festivalu
Rajbas už 22 let, a NaFest, soutěž filmů,
které zaznamenávají netradiční cestu
tvůrce na festival. Zdroj: Festival Rajbas
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Vánoce v Brně

ale také si zde návštěvníci budou moci
nakoupit krásné vánoční dárky, skvěle se
nají a zahřejí třeba punčem či svařeným
vínem. Hrad provoní pečené kaštany
a také zvířátka ze salaše. Své výrobky
a umění předvedou umělečtí řezbáři,
košikáři, včelaři a floristi. 10.–11. 12.
2022.

Kultura
Vánoční trhy v Brně se letos budou
konat na čtyřech místech – na Zelném
trhu, na náměstí Svobody, na
Dominikánském náměstí a na
náměstí Moravském, a to od 25.
listopadu do 23. prosince. Centrum
Brna je tím nejlepším místem, kde si
užívat adventní čas. Opět s vánočním
stromem na náměstí Svobody, kde stál
vůbec první vánoční strom u nás, nebo
s Halouzkovým betlémem, který je druhý
největší svého druhu na světě. Zdroj:
město Brno

Antonín Kratochvíl: David Bowie

Moravskoslezský kraj
Vánoce na Slezskoostravském
hradě

Tradiční vánoční jarmark na
Slezskoostravském hradě v Ostravě
nabídne ukázky řemesel a vánočních
zvyků jako lití olova, krájení jablíček,
pouštění lodiček ze skořápek ořechů,

Výstava v galerii 400 ASA představuje
12 fotografií Davida Bowieho
z roku 1977, které vznikly potom, co se
Antonínu Kratochvílovi podařilo
Bowieho přesvědčit, aby s ním utekl ze
sevřených podmínek studiového focení
organizovaného asistenty a manažery.
Strávili spolu 6 hodin v klidné ulici, kde
bylo velmi málo lidí a nikdo je nerušil.
Ikonické portréty tak vynikají uvolněnou,
neformální atmosférou. Klíčová je pro
ně práce se světlem, která původně
zamýšlené „promo fotografie“ povyšuje na
portréty. 400 ASA Gallery, Praha, do 5. 12.
2022. Více na www.400asa.org
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Emma Srncová 80

hlavní město kultury 2028 se rozhodne
příští rok. Pro každý rok jsou vybrané
dva členské státy, v roce 2028 to bude
Česká republika a Francie. Za více
než 35 let existence soutěže titul získala
dvě česká města, v roce 2000 Praha
a o 15 let později Plzeň. Titul Evropské
hlavní město kultury je vždy na jeden rok
propůjčován Evropskou unií jednomu či
více evropským městům, která tak mají po
celý rok možnost představit Evropě svůj
kulturní život a jeho rozvoj.
Více na www.czechtourism.cz

fragilités

Výstava známé české malířky Emmy
Srncové v Novoměstské radnici
na pražském Karlově náměstí se koná
k oslavě jejích 80. narozenin. Emma
Srncová, bývalá členka slavného Černého
divadla Jiřího Srnce, se malování plně
věnuje od roku 1980 a v průběhu let se
zúčastnila téměř 170 výstav po celém
světe. Do 11. 12. 2022.
Více na www.nrpraha.cz

Finalisty soutěže o hlavní město
kultury jsou Broumov a České
Budějovice

Finalisty soutěže o Evropské hlavní
město kultury 2028 organizované
Evropskou unií se stala města Broumov
na Náchodsku a České Budějovice.
Za českou stranu byly přihlášeny ještě
Brno a Liberec. O držiteli titulu Evropské

Zranitelnost a křehkost se dnes staly
klíčovými koncepty, které se vztahují jak
ke stavu člověka, tak ekologie. Výstava
fragilités tyto pojmy rozvíjí, přičemž
napříč generacemi i historií spojuje
umělce a umělkyně, kteří se různými
způsoby hluboce zabývají křehkostí
a reflektují napětí, spletitosti i paradoxy
v ní obsažené. Vystavující umělci:
Francis Alÿs, Michael Armitage, Maria
Bartuszová, Bianca Bondi, Louise
Bourgeois, Geta Brătescu, Edith Dekyndt,
Susanna Fritscher, William Kentridge,
Kapwani Kiwanga, Dominik Lang, Luboš
Plný, Anri Sala, Vivian Suter, Alina
Szapocznikow, Barthélemy Toguo, Anna
Zemánková. Galerie Rudolfinum,
Praha, do 8. 1. 2023.
Více na www.rudolfinum.cz
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Josef Pleskot: Města

Výstava Josef Pleskot: Města,
kterou Museum Kampa bude hostit
od 5. listopadu do 12. února příštího
roku, se zaměří na tři specifická městská
sídla, v nichž má architekt Josef
Pleskot nejvíce realizací – na Prahu,
Ostravu-Vítkovice a Litomyšl.
Přehlídka nepředstaví jen jednotlivé
stavby a projekty, ale vzala si za úkol
zprostředkovat Pleskotův přístup
k architektuře, prezentovat práci
jeho ateliéru v širších, obecnějších
souvislostech a přispět k odpovědi na
otázku po společenské roli architektury.
Josef Pleskot je hlavním architektem
postupné proměny Dolních Vítkovic
v nové kulturní a společenské centrum
Ostravy, v Praze je Josef Pleskot podepsán
například pod úpravu Jeleního příkopu
a průchodu skrze val Prašného mostu,
či pod rekonstrukcí dominikánského
kláštera při kostele sv. Jiljí na Starém
Městě. Mezi nejvýraznější Pleskotovy
realizace v Litomyšli se řadí rekonstrukce
zámeckého pivovaru a regionálního
muzea. Museum Kampa, 5. 11. 2022 – 12.
2. 2023. Více na www.museumkampa.cz

Z poslední doby

Expozice s názvem Z poslední
doby představí tvorbu malířky Jitky
Štenclové, původním zaměřením
textilní výtvarnice, která se od roku 1992
plně věnuje malbě a kresbě. Na svých
plátnech zachycuje situace všedních dnů
i výjimečné události, s citlivostí vypovídá
o svém prožívání světa. Její výtvarný
projev je založen na geometrických
tvarech, přičemž silnou výrazovou složkou
je barva. Chvalský zámek, Horní
Počernice, 3.–27. 11 2022.
Zdroj: Chvalský zámek

MICE
15. Evropské fórum jaderné
energie

Praha bude 10. – 11. 11. 2022 hostit
15. Evropské jaderné fórum, které
pořádá Evropská komise spolu s Českou
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republikou. Fórum bude příležitostí
k široké diskusi mezi všemi zúčastněnými
stranami o příležitostech a rizicích jaderné
energie. Témata budou vybrána tak, aby
umožnila diskuse spojené s energetickými
výzvami, kterým země EU čelí.
Více na www.pragueconvention.cz

CORPORATE
Zprávy z agentury
CzechTourism

zajímavosti a možnosti ubytování, ať
už v penzionu, pod stanem či na louce
u tzv. „trail angels“, neboli andělů trasy.
Na projektu spolupracuje také agentura
CzechTourism, která Stezku Českem
propaguje v zahraničí pod názvem
Czech Trail. O projektu Stezka Českem
nyní vyšla v nakladatelství JOTA kniha
pod stejným názvem.

Recepty ze Zájezdního hostince
U Jiskrů

Vychází kniha o Stezce Českem

Projekt Stezka Českem je dílem party
nadšenců v čele s Martinem Úblem,
kteří jako první obešli po značených
pěších trasách celou republiku.
Následně vytvořili webové stránky www.
stezkaceskem.cz, na kterých najdete
jednotlivé etapy s přesným popisem tras
a s dalšími podrobnostmi. Dozvíte se,
kde je občerstvení, přístup k pitné vodě,

Kuchařka Recepty ze zájezdního
hostince u Jiskrů je sbírkou 95
oblíbených a odzkoušených receptů
Martina Jiskry a jeho přátel. Zájezdní
hostinec U Jiskrů je certifikovanou
restaurací Czech Specials a právě
Martin Jiskra jako vůbec první získal za
propagaci tradiční české kuchyně čestný
titul Czech Specials – Nositel tradic
české kuchyně. Přes dvacet receptů
z knihy, vybraných Asociací kuchařů
a cukrářů, bude označeno logem Czech
Specials. Křest knihy, která vychází
s podporou projektu Czech Specials, se
uskuteční 26. 11. v Zájezdním hostinci
U Jiskrů v Kbelnicích.
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