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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Do České republiky přichází 
ubytovací platforma Midnightdeal

Midnightdeal expanduje do 
České republiky. Rezervační 
platforma založená v roce 2017 ve 
Vídni zprostředkovává ubytování 
prostřednictvím aukčního modelu, 
spojuje volné kapacity prémiových 
hotelů s cestovateli, kteří si své ubytování 
nevybírají podle pevně dané ceny, ale 
nabízí svou vlastní během online aukce. 
Ve výsledku tak mohou dosáhnout na 
mnohem levnější ubytování, v průměru 
o 35 % ve srovnání s nejlevnějšími 
sazbami online. Hoteliéři zase pronajmou 
více pokojů bez většího úsilí a současně si 
zachovávají plnou kontrolu nad cenami 
– jsou to právě oni, kdo výslednou 
nabídku o půlnoci buď přijmou, nebo 
ne. Midnightdeal má aktuálně přes 500 
hotelových partnerů v přibližně 20 
zemích včetně Česka, do konce roku 
míří na trojnásobek.
Zdroj: Midnightdeal

Hilton Prague otevřel nově 
zrekonstruovaný Executive 
Lounge, Executive Apartments 
a zasedací místnosti na Executive 
Floor

Hilton Prague nedávno dokončil 
projekt renovace hotelu v hodnotě 
mnoha milionů USD. Posledními 
zprovozněnými přírůstky jsou nově 
zrekonstruovaný Executive Lounge, 
tři Executive apartmány a čtyři 
zasedací místnosti, vše v nejvyšším 
patře hotelu. Hilton Prague byl dva roky 
po sobě označen společností Cvent za 
nejlepší MICE hotel v Evropě.
Více na www.pragueconvention.cz

Kolacherie – luxusní koláče 
v centru Prahy

Jestli je něco, na co může být česká 
kuchyně opravdu pyšná, jsou to tradiční 
české koláče a buchty. V centrální 
části Prahy na frekventovaném začátku 

https://www.pragueconvention.cz/cz/
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Celetné otevřela malá kavárna 
Kolacherie, která chce koláči vrátit 
patřičnou slávu a především jej představit 
návštěvníkům města jako skutečnou 
tradici. Koláče jsou inspirovány recepty 
našich babiček, ale v kavárně najdete 
i slané koláče se šunkou nebo čili 
papričkami. Více na www.kolacherie.cz

Doprava

Eurowings chystají v Praze další 
expanzi, od podzimu přidají čtyři 
nové linky
Necelý rok po oznámení otevření nové 
báze německé letecké společnosti 
Eurowings na pražském letišti se 
dceřiná společnost skupiny Lufthansa 
Group chystá v Praze na další růst. Od 
konce října, tedy od začátku zimního 
letového řádu, přidá spojení do 
čtyř dalších destinací. Konkrétně 
půjde o linky do egyptské Hurghady 
a Marsa Alam, na Madeiru a také 
do Osla. Spoje do obou egyptských 
destinací budou v provozu jedenkrát 
týdně, vždy v sobotu. Na Madeiru se bude 
létat dvakrát týdně, a to vždy ve středu 
a neděli. Do Osla plánují Eurowings létat 
hned čtyřikrát týdně, konkrétně v pondělí, 
středu, pátek a neděli. Zdroj: Eurowings

SalamAir otevře z Prahy dvě linky 
do Ománu

Ománská letecká společnost SalamAir 
bude od počátku listopadu novým 
dopravcem v Praze. Jednou týdně bude 

létat do Muscatu a Salalahu. SalamAir 
je nízkonákladovou společností, která 
vznikla v roce 2016. Firma aktuálně létá 
s šesti Airbusy A320neo a dvěma A321neo. 
Zdroj: SalamAir

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha

S turistickou kartou Prague 
Visitor Pass láká Praha turisty 
do méně navštěvovaných částí 
města
V červnu odstartovala první fáze ostrého 
provozu turistické karty Prague Visitor 
Pass. Podle zástupců Prague City Tourism 
a Operátora ICT, který se podílel na 
jejím vývoji, nyní bude návštěva Prahy 
zejména pro zahraniční turisty mnohem 
jednodušší. Kromě hlavních turisticky 
atraktivních památek karta v současnosti 
nabízí celou škálu akceptačních míst 
mimo dlouhodobě přetížené 
centrum. Prague Visitor Pass tak odráží 
i nový přístup města k cestovnímu ruchu, 
kdy se ho po pandemii snaží obnovit 
v jeho udržitelné formě. V první fázi 
ostrého provozu turisté mohou kartu 
využít v 57 akceptačních místech, mezi 
které patří například Zoologická zahrada 
hlavního města Prahy, Národní kulturní 
památka Vyšehrad či Planetárium Praha, 
ale i na průvodcovské služby nebo třeba 
vyhlídkové plavby po Vltavě. Samozřejmě 
nechybí ani ikonické turistické památky 
jako Petřínská rozhledna, Staroměstská 
radnice nebo Pražský hrad. Prague Visitor 
Pass nabízí hned několik možných variant, 
od platnosti 48 hodin až po exkluzivní 
variantu platnou až 120 hodin, která 
nabízí držiteli možnost prozkoumat 

https://www.kolacherie.cz/cs/
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metropoli a její zajímavá místa mnohem 
důkladněji. Zahrnuje dopravu po městě 
a vybraná akceptační místa. V ceně pak 
zohledňuje jak děti, tak studenty.
Více na www.praguecitytourism.cz

Sklizeň hroznů v botanické 
zahradě

Přední vinaři nabídnou to nejlepší ze 
svých vinných sklepů, včetně mladých 
vín, ale i vína z vinice St Clara‘s Vineyard. 
17. – 18. 9. 2022, Botanická zahrada 
Praha, skleník Fata Morgana.
Více na www.prague.eu

Turistická linka tramvaje č. 42 
posílí

Linka historické tramvaje s číslem 
42, kterou provozuje městská organizace 
Prague City Tourism a která vozí turisty 
po oblíbených pražských památkách, bude 
nyní jezdit čtyřikrát týdně a cestující 
se nově se mohou těšit na unikátní 
propojení moderních technologií s více 
jak stoletou tramvají. Jízdenku mohou 
uhradit přes aplikaci na přijímání 

platebních karet mobilem a zaplatit 
mohou dokonce i v kryptoměnách. Více 
na www.praguecitytourism.cz

Jihočeský kraj

Rok šlechtických slavností
Dvanáctý ročník prestižního projektu 
Národního památkového ústavu Po 
stopách šlechtických rodů se zaměří 
na fenomén šlechtických zábav a slavností 
v nejširším významu. Celé téma shrne 
velkolepá výstava Šlechtické slavnosti 
a zábavy na zámku Český Krumlov, 
která bude otevřena v nové Zámecké 
galerii od 1. července do 31. října 
2022. Zážitek z výstavy umocní herní 
prvky a doprovodný program pro děti 
nebo dobové hřiště s barokní houpačkou 
na II. zámeckém nádvoří. Dalšími 
doprovodnými akcemi projektu budou 
v Českém Krumlově tematické kurátorské 
prohlídky a workshopy, kurzy dobových 
tanců pro veřejnost, barokní iluminace 
zámeckého lapidária, kurátorské 
prohlídky tzv. Renesančního domu, 
který ukrývá světově jedinečnou sbírku 
divadelních a maškarních kostýmů, a řada 
dalších. Více na www.npu.cz

Jihomoravský kraj

Vyhlídkové jízdy kolem 
brněnských dělnických kolonií

http://www.praguecitytourism.cz/
https://www.prague.eu/cs
https://www.praguecitytourism.cz/cs
http://www.npu.cz/
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Novinkou mezi vyhlídkovými jízdami 
v Brně jsou letos jízdy kolem 
dělnických kolonií. Dělnické kolonie 
v Brně začaly vznikat ve druhé polovině 
20. let minulého století. Důvodem jejich 
vzniku byla velká nezaměstnanost, kdy 
si většina dělníků nemohla dovolit platit 
výdaje za bydlení v bytech, které v té době 
zely prázdnotou. V roce 1935 žilo v Brně 
v koloniích až 7000 lidí v celkovém počtu 
1100 domků. Těšit se můžete na historii 
kolonie Podstránská, Hamburg, kolonie 
U olší, Písečník, Šanghaj, Zárybec, Ruský 
vrch, Kamennou kolonii a další. Termíny: 
2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. Vstupenky 
zakoupíte na  www.vyhlidkovejizdybrnem.cz. 
Zdroj: TIC Brno

Otevřené sklepy na Slovácku

Pro letní prázdniny připravili vinaři 
na Slovácku na jihovýchodě Moravy 
návštěvníkům milé povyražení. Až do 
konce srpna jim budou otevírat své 
sklepy. V Čejkovicích se otevřou sklepy 
již 5. a 6. července, Den otevřených sklepů 
pak nastane 27. 8. (www.vinozcejkovic.
cz). Šardičtí vinaři zvou příznivce dobrého 
vína na akci Šardické sklepy dokořán 
30 července (www.vinozesardic.cz), 
v Ratíškovicích otevřou návštěvníkům 
25 vinných sklepů 20. srpna (www.
vinoratiskovice.cz). V Mutěnicích budou 
moci návštěvníci degustovat vína 
v devíti vinařstvích na akci Letní vinné 
Mutěnice ve dnech 19. – 21.  srpna (www.
vinozmutenic.cz).
Více na www.slovacko.cz

Plzeňský kraj

Letní barokní festival 2022

Léto patří v Plzeňském kraji 
neodmyslitelně baroku a oblíbenému 
Letnímu baroknímu festivalu. 
Festival přiblíží baroko prostřednictvím 
krásné hudby, autentického divadla, 
kostýmovaných prohlídek, ale i barokních 
ochutnávek a řemeslných workshopů.
Více na www.zapadoceskebaroko.cz

Olomoucký kraj

Noční prohlídky hradu Helfštýn

Hrad Helfštýn připravil pro 
návštěvníky speciální noční prohlídky 
s doprovodným programem. Každou 
z prohlídek zaměří na jeden 
z lidských smyslů – čich, sluch, 
hmat, chuť a zrak. Návštěvníci se 
mohou těšit třeba na ochutnávku vín, 
pražírnu kávy, videomapping na stěny 
palácového torza, živou hudbu i ohňovou 
show. Cyklus exkluzivních prohlídek nese 

http://www.vyhlidkovejizdybrnem.cz/
http://www.vinozcejkovic.cz/
http://www.vinozcejkovic.cz/
http://www.vinozesardic.cz/
http://www.vinoratiskovice.cz/
http://www.vinoratiskovice.cz/
http://www.vinozmutenic.cz/
http://www.vinozmutenic.cz/
http://www.slovacko.cz/
http://www.zapadoceskebaroko.cz/
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název Palác žije… a návštěvníci během 
něj poznají především opravené a znovu 
zpřístupněné prostory renesančního 
paláce i celý hrad. Více na www.helfstyn.cz

Kultura

Benefiční open air festival 
CIHLAFEST

Chráněné bydlení Fara v obci Slapy nad 
Vltavou u Slapské přehrady se 6. srpna 
už po jedenácté stane dějištěm tradičního 
open air festivalu CIHLAFEST. Rozlehlá 
farní zahrada se na jeden den promění 
v místo setkání milovníků divadla, hudby 
a dobré zábavy. Cirk La Putyka přiveze 
svou cirkusovou expedici Kaleidoscope, 
na dvou scénách se představí kapely 
nejrůznějších žánrů, divadelní soubory, 
žongléři, artisté… Výtěžek z benefičního 
festivalu bude využit na opravu izolace 
chráněného bydlení Na Vyhlídce ve 
Slapech nad Vltavou.
Více na www.akcecihla.cz

Bílkova vila se znovu otevřela 
veřejnosti
Po více než půlroční rekonstrukci se 
návštěvníkům znovu otevřela Bílkova 
vila v Praze na Hradčanech. 
Neobvyklou stavbu vystavěl sochař 
a grafik František Bílek (1872 až 1941) 
podle vlastních plánů, dnes slouží 
prezentaci jeho tvorby. Bílkovu vilu od 

60. let spravuje Galerie hlavního města 
Prahy. Ve stálé expozici jsou kromě 
původního vybavení interiéru 
prezentována Bílkova díla z jeho 
vrcholného tvůrčího období.
Více na www.ghmp.cz

Eva Kmentová a Olbram Zoubek: 
Lidská důstojnost

Sochařka Eva Kmentová (1928–1980) 
a sochař Olbram Zoubek (1926–2017) 
představují dvě mimořádné tvůrčí 
individuality, oba se postupně stali 
ikonami českého, respektive evropského 
sochařství druhé poloviny 20. 
století. Byli spolužáky z neobyčejně 
podnětného ateliéru profesora Josefa 

http://www.helfstyn.cz/
http://www.akcecihla.cz/
http://www.ghmp.cz/
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Wagnera na pražské Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové, kde se vlastně 
obrodilo – či znovuzrodilo – české 
poválečné sochařství. A byli i životními 
partnery, manželství uzavřeli těsně 
po absolvování školy. Výstava ve dvou 
podlažích Musea Kampa nabízí okruhy 
vycházející jak z děl obou autorů (témata 
jako figura, gesto, povrch, prázdno 
a jejich rozdílné či blízké ztvárnění oběma 
tvůrci), tak nalézající momenty vzájemné 
inspirace, či naopak naprosto rozdílného 
přístupu. Přehlídka se soustředí na období 
od konce padesátých do začátku 
osmdesátých let, vystaveny jsou nejen 
známé práce obou sochařů, ale i méně 
známá díla. Do 2. 10. 2022.
Více na www.museumkampa.cz

Mezinárodní hudební festival 
Dvořákova Praha
Mezinárodní hudební festival 
Dvořákova Praha představuje více 
než dva týdny naplněné hudebními 
událostmi, jejichž mimořádnost je 
dána jak dramaturgickým uchopením 
ústředního tématu festivalu, tak složením 
účinkujících hudebníků z řad světové 
interpretační extratřídy. Podzimní část 
pražské koncertní sezóny je tak zahájena 
velkolepým festivalem, který nese 
jméno světově nejproslulejšího českého 
skladatele. Pořadatelem Dvořákovy Prahy 
je od počátku v roce 2008 Akademie 
klasické hudby, která si do vínku 
dala právě péči o tvůrčí odkaz Antonína 
Dvořáka. Praha, různá místa. 8. 9. – 25. 9. 
2022. Více na www.dvorakovapraha.cz

V kroužcích dýmu: Portrét 
moderního umělce
Výstava bude sledovat motiv zobrazení 
umělce jako kuřáka ve výtvarném 
umění od baroka až po meziválečné 
období, zaměří se zejména na umění 
přelomu 19. a 20. století. V jednotlivých 
kapitolách se cigareta v rukou 
umělce stane symbolem dandyho 

(Anselm Feuerbach, Beneš Knüpfer), 
dekadenta (Edvard Munch, Karel 
Hlaváček) a symbolistního tvůrce 
(Jan Preisler, František Kupka). Dýmka 
se jako atribut malíře a básníka 
objeví v obrazech kubistů (Pablo 
Picasso, Bohumil Kubišta, Emil Filla), 
v karikaturách meziválečné avantgardy 
(Adolf Hoffmeister) nebo u Josefa 
Váchala. Zvláštní oddíl bude věnován 
vizualizaci dýmu ve výtvarném 
umění a zobrazení ženy-kuřačky 
(Karel Špillar, Alfons Mucha). Na výstavě 
bude zastoupena také fotografie 
(František Drtikol, Josef Sudek a Jaroslav 
Rössler) a užité umění, které nastíní širší 
kontext dobové kultury kouření.  
 Cílem je představit téma v mezinárodních 
souvislostech, k čemuž přispějí významné 
zahraniční zápůjčky děl Édouarda Maneta, 
Edvarda Muncha či Jamese Ensora 
z Musée d’Orsay v Paříži, z Munchova 
muzea v Oslu, z Kröller-Müller muzea 
v Otterlo a z Kunsthaus v Curychu. 
Neméně důležitou součástí přehlídky 
budou díla ze sbírek Národní galerie, ale 

http://www.museumkampa.cz/
http://www.dvorakovapraha.cz/


Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 8

také zápůjčky z českých veřejných institucí 
či od soukromých sběratelů. Národní 
galerie, Veletržní palác, 24. 9. 2022 – 8. 1. 
2023. Více na www.ngprague.cz

BADIUCAO: MADe IN CHINA

MADe IN CHINA je první soubornou 
výstavou děl čínského umělce 
a aktivisty, který vystupuje pod 
pseudonymem Badiucao. Autor, který 
svými protestními aktivitami v posledních 
letech výrazně zaujal světovou veřejnost, 
v současnosti žije v exilu v Austrálii. 
Badiucao se na mezinárodní scéně 
prosadil hlavně díky sociálním sítím, 
prostřednictvím kterých promlouvá 
k celému světu. Vystupuje proti jakékoli 
formě ideologické či morální kontroly 
uplatňované politickou mocí, staví se 
proti čínské vládní cenzuře a manipulaci 
s historickou pamětí. Výstava mapuje 
umělcovu grafickou, malířskou 
i další tvorbu, která tematizuje 
porušování lidských práv, cenzuru 
uvalenou na čínské občany během 
pandemie covidu-19, represe disentu 
v Myanmaru během vojenského státního 
převratu v roce 2021, násilnou kulturní 
asimilaci Ujgurů či potlačené protesty 
proti rostoucímu uplatňování moci 
Číny v Hongkongu. Výstava zahrnuje 
i nejnovější umělcovy práce reflektující 
válku na Ukrajině. Centrum současného 
umění DOX, Praha, do 28. 8. 2022.
Více na www.dox.cz

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Festival ambasád – Food & 
Culture & Tourism 2022
Na pátém ročníku Festivalu 
Ambasád Food & Culture & 
Tourism, který se po dvouleté covidové 
přestávce konal 4. června, se představilo 
46 zemí všech kontinentů především 
svojí kuchyní, kulturním programem 
i jako zajímavá destinace pro turistiku. 
Prezentace jednotlivých zemí zajišťovaly 
především jejich ambasády, honorární 
konzuláty, či hospodářské komory. 
Českou republiku reprezentoval 
CzechTourism společně s projektem 
Czech Specials.

Global Chefs Challenge
Projekt Czech Specials byl hrdým 
partnerem Czech National Culinary 
Team, který se na přelomu května 
a června účastnil prestižní mezinárodní 
kuchařské soutěže Global Chefs 
Challenge pořádanou Worldchefs - 
World Association of Chefs Societies. 
Na soutěži juniorů Global Young 
Chefs Challenge reprezentoval Českou 
republiku člen juniorského Národního 
týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR Vojtěch 
Petržela, který obsadil skvělé čtvrté 
místo. Seniory reprezentoval kapitán 
Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC 
ČR Jan Horký. Honza připravoval 
čtyřchodové menu společně s Magdou 
Murínovou. Honza s Magdou společně 
vybojovali senzační sedmé místo 
z osmnácti soutěžících.

http://www.ngprague.cz/
http://www.dox.cz/

