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Milé kolegyně a vážení kolegové,
tyto členské informace jsme se rozhodli mimořádně vytisknout a poslat poštou. 
Kdo má zaplacen členský příspěvek 600 Kč na letošní rok nalezne v obálce také 
členský průkaz a Cultour card na rok 2013, pokud už jste si je nevyzvedli dříve.
Naší evidencí prošlo za deset let přes tisíc průvodců. Někteří jsou našimi členy 
po celou dobu, jiní z různých důvodů o členství ztratili zájem nebo přestali 
provádět. Mnoho kolegyň a kolegů však o členství v jakékoli profesní organizaci 
nestáli a nepodpořili naši snahu o vybudování silné průvodcovské asociace.
Nicméně obracíme se na všechny průvodkyně a průvodce a zasíláme tyto 
informace všem, které máme v adresáři. Asociace je otevřena všem a vaše 
podpora je důležitá pro naši práci.
Zároveň se obracíme i na všechny stávající členy a 21 přidružených členů, 
abychom jim upřímně poděkovali za dosavadní podporu.

Pozvánka na jarní sněm  
Srdečně Vás zveme na jarní sněm Asociace průvodců ČR, který se bude konat 
ve středu 6. března 2013 od 15 do 17h v restauraci ANNA, Dlouhá 22, 
Praha 1 – Staré Město. Od 14 h bude možno vyřizovat členské záležitosti 
a platit příspěvky. Občerstvení se bude podávat také před začátkem sněmu. 
Výbor navrhuje následující program: zahájení, volba komisí, zpráva o činnosti, 
zpráva o hospodaření za r. 2012, zpráva revizní komise, vystoupení hostů, 
diskuze, usnesení a závěr. Restaurace Anna je uprostřed Dlouhé ulice, asi 350 m 
od Staroměstského náměstí. Nejbližší zastávka metra je Staroměstská, Můstek 
nebo nám. Republiky. Nejbližší zastávka tramvaje je Dlouhá třída v Revoluční.
Pro mimopražské účastníky sněmu jsme připravili mimořádnou prohlídku nových 
zvonů v jižní věži katedrály sv. Víta. Sraz pouze předem přihlášených členů je 
v 13:30 h před restaurací Vikárka. Přihlášky přijímáme písemně na emailu 
asociace.

Informace z podzimního sněmu 
Podzimní sněm AP ČR se konal 31.10.2012 během veletrhu MADI na pražském 
výstavišti v Letňanech. Ve zprávě o činnosti výboru informoval předseda S. 
Voleman o nejdůležitějších jednáních a schůzkách, z kterých vzešla potřeba 
užší spolupráce a ko ordinace aktivit v Praze a v regionech, potřeba navázání 
kontaktů se zástupci krajů a obcí. Asociace zaznamenala v posledním 
období úbytek členů. Podrobná informace se týkala vzniku pracovní skupiny 
k průvodcovské činnosti v Poslanecké sněmovně a spolupráce s partnery 
a přidruženými členy. Jarní petici za řádnou regulaci průvodcovské činnosti 
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podepsalo pouze 80 průvodců. Tajemník M. Adámek informoval o organizačních 
záležitostech asociace, o databázi, katalozích, internetu a způsobu, jak si 
každý člen může sám online provádět změny v databázi. Dále vystoupil člen 
výboru D. Dohnal se zprávou o obnovení spolupráce s Národní galerií v Praze 
a místopředsedkyně M. Sedláková informovala o aktivitách na jižní Moravě. 
Sněmu se účastnilo 94 členů a 3 hosté.
Sněm přijal následující usnesení: Sněm AP ČR
1) bere na vědomí všechny diskusní příspěvky přednesené na sněmu
2) schvaluje zprávu o činnosti AP ČR od 29.3.2012 do 31.10.2012
3) ukládá výboru zasazovat se nadále o zrušení registrace k platbě DPH

Poslední cesta Reinharda Heydricha
U příležitosti podzimního sněmu průvodců zorganizovala asociace 31. října 
2012 studijní cestu do Panenských Břežan. Cílem výletu byla návštěva Horního 
zámku, za protektorátu obývaného K. H. Frankem. Dolní zámek, dnes sloužící 
jako součást Výzkumného ústavu kovů, dříve byl rezidencí K. von Neuratha 
a zastupujícího protektora Reinharda Heydricha, se navštívit nepodařilo, neboť 
současný majitel ústavu vydal přísný zákaz vstupu do areálu. Horním zámkem 
a kaplí sv. Anny v přilehlém parku skupinu provázel PhDr. Jiří Fiala, pověřený 
přípravnými pracemi k proměně zámku na muzeum exilového odboje. Exkurzi 
vedl Jiří Tuček, který měl nelehký úkol podat výklad v autobuse a zejména 
dodržet časový harmonogram. Zájem o akci byl veliký a obsadili jsme celou 
kapacitu padesátimístného autobusu. Přehledné informace o tzv. První vlně 
výsadků od podzimu 1941 do jara 1942,  Skupině D a fotky z exkurze naleznete 
na webových stránkách asociace.        Ing. Jiří Tuček

Veletrhy 
Asociace měla stánek v expozici CzechTourism na veletrzích GO – Regiontour 
v Brně a Holiday World v Praze. Především chceme poděkovat všem 
dobrovolníkům z řad členů, kteří zajistili služby na stánku. Zvláštní poděkování 
patří Anně Zachovalové a Míle Šoubové v Brně a Olze Žákové v Praze 
za koordinaci dobrovolníků. Na stánku byly k dispozici informace o asociaci 
a naše Katalogy průvodců ČR 2013. Pokud by někdo mohl zajistit bezplatnou 
nebo výhodnou účast i na jiných regionálních výstavách či obdobných akcích, 
rádi mu poskytneme materiály a katalogy. CzechTourism má katalogy 
na zahraničních zastoupeních a veletrzích.

Mezinárodní den průvodců
Každoročně připadá na 21. únor mezinárodní svátek turistických průvodců. 
Tento den připomíná den založení WFTGA – Světové federace asociací 
turistických průvodců, která vznikla v únoru 1985 v Izraeli. Dnes sdružuje na 200 
tisíc turistických průvodců téměř v 90 zemích světa. Průvodci představují svou 
práci široké veřejnosti prohlídkami a jinými prezentacemi zpravidla o víkendu 
nejblíže k tomuto datu. U nás pořádá Asociace průvodců ČR prohlídky v sobotu 
23.2.2013 v několika městech. Letos poprvé bude prohlídka v Bechyni. A sice 
v 11 h od Infocentra na náměstí. Pražské prohlídky se uskuteční také v sobotu 
ve 14 h od kostela sv. Ludmily na nám. Míru. Letošní prohlídky končí v Plečnikově 
kostele na nám. Jiřího z Poděbrad. Zvláštní trasa je připravena pro rodiny 
s dětmi. V Pardubicích jsou na sobotu připraveny tři prohlídky ve spolupráci 
s Klubem přátel Pardubicka. Sraz zájemců je ve 14 h před Zelenou bránou. 
V Hradci Králové je prohlídka už v pátek 22.2.2013 v 10 h z Malého náměstí. 
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V Brně budou prohlídky v sobotu i v neděli ve spolupráci s TIC Brno. Prohlídky 
začínají po oba dva dny vždy v 10.00 a 14.00 h na nádvoří Staré radnice a je 
připraveno celkem 23 různých tras včetně prohlídky pro slabozraké a nevidomé. 
Ve Znojmě se MDP uskuteční o měsíc později, přesně na první jarní den 21.3. 
Sdružení průvodců Český Krumlov pořádá prohlídky historického centra města 
s místními průvodci v sobotu od 14 h na náměstí Svornosti. V neděli 24.2.2013 
od 14.00 h proběhne v Regionálním muzeu moderovaná debata „Krumlov 
v letech 1938 - 1948 očima pamětníků“.

Změna zákona o DPH
V roce 2013 se novelou zákona o DPH změnilo dosavadní pravidlo, kdy se 
tuzemský podnikatel, který poskytl svou službu zahraničnímu podnikateli 
s místem plnění v jiném členském státě, automaticky stal plátcem DPH dnem 
poskytnutí služby. Nyní se podnikatelé nestanou plnohodnotnými plátci DPH, 
ale jen identifikovanými osobami. Platí to i pro stávající plátce, kteří mohou 
do konce března zrušit svou registraci. Novela zákona o DPH platí od 1. ledna 
2013. Osoby, kterým vznikne povinnost přiznat DPH u poskytnutí přeshraničních 
služeb s místem plnění v jiném členském státě, už nebudou mít povinnost se 
registrovat jako „plnohodnotní“ plátci DPH. Podnikatel bude při uskutečňování 
tuzemských plnění nadále v postavení osoby osvobozené od uplatňování daně 
(tzn. nebude uvádět daň na výstupu) a zároveň nebude mít nárok na odpočet 
daně (tzn. nemůže si nárokovat vrácení daně z nakoupených vstupů). 
Identifikovaná osoba bude podávat u přeshraničních aktivit (tedy i u poskytnutí 
průvodcovských služeb plátci DPH z jiného členského státu EU) daňová přiznání 
a v souladu s § 102 zákona o DPH souhrnná hlášení. Stane se tedy pouze 
„vykazovačem a odvaděčem“ daně z přidané hodnoty, tj. neplnohodnotným 
(neúplným) plátcem. Bude jí přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), ale pouze 
pro tyto účely. Bližší podrobnosti o registraci a vykazování DPH vám poskytne 
váš finanční úřad.

Novinky v PISu
Od počátku února nastoupila do vedení Pražské informační služby PhDr. Nora 
Dolanská, MBA. V únorovém zpravodaji pro průvodce Prahou uvedla: „Se svým 
příchodem do Pražské informační služby bych se ráda vrátila také k dlouhodobě 
ožehavé situaci s pražskými průvodci. Magistrát hl. města má představu, 
že nadále bude PIS přednostně směřovat k marketingu, public relations 
a podle sesterské organizace ve Vídni také k dlouhodobému plánování našich 
strategických cílů, ale spolupráce s kvalitními a vzdělanými průvodci bude   
i nadále jedním z pilířů činnosti. Oproti Vídni se ale v průvodcovské činnosti 
zásadně lišíme - ve Vídni jsou všichni průvodci registrovaní pod hospodářskou 
komorou, přísně kontrolováni a tak se nemůže stát, že se na ulici cpou jeden 
„černý“ průvodce s deštníkem vedle druhého a navíc turistům povídají 
bajky z říše jejich snění a kusých znalostí. Naše situace není legislativně 
záviděníhodná, ale věřím, že by se dala v budoucnu prosadit alespoň vyhláškou 
primátora, který vymezí možnosti a pravomoci v této oblasti. Nemohu Vám 
slíbit, že se to opravdu povede, ale chci Vám říci, že se o to budu s maximální 
péčí snažit. Stávající situace je skutečně neúnosná.“ Provozovatelem pražských 
památek – Petřínské rozhledny a bludiště, věží Karlova mostu, zvonice  
sv. Mikuláše na Malé Straně a Prašné brány se stalo Muzeum hl. města Prahy. 
PIS má na starosti návštěvnický provoz Staroměstské radnice včetně věže 
a podzemí. Průvodcovský dispečink PISu na Staroměstské radnici je otevřen 
v pracovní dny od 9 do 19 h a o víkendu od 9 do 17 h.
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WFTGA
Světová federace průvodců – WFTGA uspořádala v polovině ledna světový 
kongres průvodců v čínském Macau. Na valné shromáždění delegátů členských 
zemí se podařilo třiceti zemím vyslat zástupce. Celkově dnes WFTGA sdružuje 
průvodce v 90 zemích světa. Naše asociace byla zastoupena nezvykle početnou 
delegací 5 členů a 1 zástupce MMR. Ucházeli jsme se o pořádání příštího 
světového kongresu průvodců v Praze. S velkou radostí vám oznamujeme, 
že jsme uspěli a příští kongres WFTGA se bude konat 26. – 30. ledna 2015 
v Praze. Během kongresu došlo k volbě výkonného výboru. Novou předsedkyní 
WFTGA je Felicitas Wressnig z Vídně. Na závěr kongresu byla přijata Deklarace 
Macao 2013. Český překlad deklarace brzy umístíme na web asociace. Světová 
federace spolupracuje s objednávkovým portálem průvodcovských služeb – 
www.viator.com.

FEG
Koncem loňského listopadu se uskutečnilo zasedání FEG – Evropské federace 
asociací turistických průvodců v Dubrovníku. Aktivity federace byly po většinu 
roku spjaty s vývojem na vnitřním trhu EU. Podobně jako u nás v celé unii spatřují 
někteří politici jako řešení současné krize další liberalizaci společného trhu 
a odstranění národních předpisů a jiných bariér mezi jednotlivými členskými 
státy. V Portugalsku a v Madridu došlo k deregulaci průvodcovských služeb. 
Evropský parlament projednává novelu směrnice o uznávání odborné kvalifikace 
a v této souvislosti se vede diskuze o povaze průvodcovské činnosti. FEG 
zastává názor, že činnost turistických průvodců je geograficky vázána na určité 
místo, oblast nebo stát a tudíž nepatří mezi mobilní profese a k jejímu výkonu 
je nezbytná odborná kvalifikace. Na druhé straně respektuje profesi vedoucích 
zájezdu (tour manager, Reiseleiter), která není geograficky vázána a neměla by 
být místně regulována. K novele bylo podáno několik set připomínek a výbor 
pro vnitřní trh (IMCO) Evropského parlamentu se jimi zabývá. Stanovisko FEGu 
odpovídá názoru naší asociace, proto jsme požádali naše poslance Evropského 
parlamentu ve výboru IMCO – Z.Roithovou, O.Sehnalovou a E.Kožušníka, aby 
nás v této záležitosti podpořili. Odpověď poslanců jsme neobdrželi. FEG vytvořil 
nový objednávkový portál průvodcovských služeb – www.fairdealtours.com 
a stránku na sociální síti Facebook.

Vázaná živnost
Konečně se trochu posouvají ledy kolem úpravy průvodcovské činnosti v ČR. 
Různé agentury a průvodci, kteří nabízejí služby na Staroměstském náměstí, 
se začínají mezi sebou prát a tlačí na město, aby upravilo podmínky. Jak 
víte, vznikla petice za řádnou regulaci průvodcovské činnosti. Průvodci 
a incomingové cestovní kanceláře těžce nesou aktivity cizinců včetně cizích 
průvodců u nás. Týká se to zejména trhů, které nepřetržitě i v době krize 
rostlou, tedy Rusů a ostatních zemí bývalého SSSR. O slovo se také hlásí kraje 
a obce, které si chtějí destinační management včetně průvodců upravovat 
po svém. Jedná se zejména o Český Krumlov, Prahu, Karlovy Vary, Telč, Kutnou 
Horu. Rozumnou úpravu průvodcovské činnosti kromě Asociace průvodců 
a Sdružení průvodců podporuje Asociace cestovních kanceláří, Asociace hotelů 
a restaurací, Svaz obchodu a cestovního ruchu, PIS a další. Zásadně proti je 
AČCKA – Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Jejich argumentace 
vychází z předpokladu, že průvodci pracují pro cestovní kanceláře a agentury, 
které za jejich práci nesou odpovědnost a určují si sami pravidla. Bohužel dnes 
se podstatná část průvodcovských služeb odehrává mimo cestovní kanceláře. 
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Dále vkládají řešení problému do zavedení Profesních průkazů a volného pohybu 
služeb v Evropské unii. My naopak tvrdíme, že tento mezinárodní „řidičský“ 
průkaz můžeme zavést až budeme mít náš národní. Poslední argument AČCKA 
se opírá o údajný nedostatek průvodců v asijských jazycích. AČCKA stále mluví 
o jednom průvodci a neakceptuje rozdělení na vedoucího zájezdu a průvodce 
cestovního ruchu, které odpovídá Národní soustavě povolání a kvalifikací ČR. 
V září 2012 zřídil Podvýbor pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny pracovní 
skupinu k průvodcovské činnosti. Ve skupině jsou poslanci a senátoři, zástupci 
ministerstev (MPO, MMR), zástupci cestovních kanceláří (ACK, AČCKA), zástupci 
průvodců (asociace a sdružení), zástupce vysokých škol a Svazu měst a obcí. 
Všichni mají možnost předložit zákonodárcům vlastní stanovisko na řešení 
průvodcovské činnosti u nás. MMR navrhuje vymezit průvodcovskou činnost 
v novele zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tento zákon znáte v souvislosti 
s povinným pojištěním cestovních kanceláří proti úpadku. Zákon by mohl 
stanovit zavedení průkazu pro průvodce cestovního ruchu, způsob evidence 
vydání průkazů, nastavení kontrolního mechanismu (zmocnění subjektů 
odpovědných pro kontrolu / dozor), vymezení správních deliktů (přestupků) 
a vymezení kdo bude kontrolu provádět. MPO s takovou úpravou souhlasí 
a připouští zavést povinnost pro průvodce z členských států EU ohlásit se před 
prvním poskytováním průvodcovských služeb v ČR. Všechny tyto návrhy jsou 
pracovní a naše živnost zatím zůstává volná.

Novela směrnice o uznávání odborných kvalifikací
Paralelně probíhá na úrovni Evropské unie novela směrnice 2005/36/EC 
o uznávání odborných kvalifikací. Tato směrnice umožňuje některým zemím, 
kde je průvodce vázanou živností, vyžadovat ohlášení před prvním poskytnutím 
služby (např. v Rakousku). Novela chce dále uvolnit přeshraniční poskytování 
služeb a zjednodušit administrativní procesy. Jedním z návrhů je zavedení 
dobrovolného Profesního průkazu. U některých profesí s vysokou mobilitou byla 
provedena pilotní studie. Do studie byli zahrnuti turističtí průvodci a ČR byla 
jednou z testovaných zemí. My jsme do studie prostřednictvím MŠMT a MMR 
aktivně přispěli a průkazy podpořili za předpokladu, že budou mít nějakou 
další hodnotu a ponesou např. data o daňové registraci a sociálním pojištění 
nositele a při jejich vydávání se bude vycházet z členění profesí dle EN13809 
na turistické průvodce, vedoucí zájezdu, pobytové zástupce ap. ECTAA – 
Evropská asociace cestovních kanceláří a agentur při jednáních neustále odmítá 
jak rozdělení profesí dle EN13809 tak kvalifikační požadavky na průvodce dle 
EN15565 a zcela účelově slučuje turistického průvodce a vedoucího zájezdu 
do jedné profese. FEG tento přístup odmítá a bojí se, že pak profesní průkaz 
dostane každý bez kvalifikace. Pilotní studie pro průvodce byla nakonec 
z důvodu nedostatku shody zastavena. Teď Evropský parlament projednává 
poslanecké návrhy k novele směrnice. Různé zájmové skupiny lobbují na té 
i oné straně. FEG dostal do některých návrhů argument pro omezení volného 
pohybu služeb (resp. vyžadování kvalifikace) nejen z důvodu ochrany zdraví, 
ale také z důvodu geografické specializace profese, resp. znalosti kulturního 
a přírodního prostředí. Projednávání novely nebylo uzavřeno, proto stále platí 
původní verze   a povinnost ohlášení s požadovanými přílohami v některých 
zemích (Kypr, Lotyšsko, Malta, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Řecko, 
Španělsko ad.).
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Přátelská setkání průvodců
Před třemi lety dostali kolegové Stanislav Voleman a Joeri Happel skvělý 
nápad! Najít příjemné prostředí, kde bychom se mohli jednou do měsíce sejít 
a přátelsky si popovídat. Joeri se ujal organizace a začali jsme se scházet 
v Klubu cestovatelů Karavanseraj na Masarykově nábřeží. Pak přišel další 
nápad! Zpestřit naše setkání tím, že by se vždy někdo z nás podělil o zážitky 
ze svých cest a prezentoval svoje fotografie. A tím to začalo! Od prosince 2010 
pořádáme naše klubové večery pravidelně první středu v měsíci od 18:30 h 
ve staroměstské restauraci Vysmátý zajíc v Michalské ulici 13, Praha 1. Za ty 
tři roky toho bylo opravdu hodně! Navštívili jsme Sýrii, Irán, Maroko,  Panamu, 
Kostariku, Nikaraguu, Čínu, Bajkal, Austrálii, Novy Zéland, Tahiti, Havaj, New 
York, Řecko, Madeiru, Portugalsko, Nepal, Černou horu, Halič, Francii, Karélii 
a mnoho dalších zajímavých míst. Naposledy jsme putovali caravanem s naším 
kolegou Jiřím Tučkem po Skotsku za Lochneskou. Na dalším setkání ve středu 
6.3.2013 se chystáme do Mexika. Pokud se s námi chcete podělit o zážitky 
z cest, napište nám. Těšíme se na Vás a jak všichni víte, každý je vítán!  
            J. Martínková

Schůzka v Brně
Příští regionální setkání průvodců v Brně se bude konat 26.3.2013 ve 14 h 
v Urban centru na Mečové 5. Pozvánka bude opět zaslaná elektronickou poštou.

Svátek zvoníků 
Pražské arcibiskupství zve průvodce na „Svátek zvoníků“ v úterý 30. dubna 
2013. Program začíná v 15:00 h na Loretánském náměstí koncertem Radka 
Rejška, pokračuje od 16:00 h v sále arcibiskupství vystoupením kardinála D. 
Duky a představením knihy Mgr. J. Váchy Zvony Katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Pak bude následovat prohlídka zvonů v katedrále a mše za zvoníky. 
Zájemci o účast se nám musí předem přihlásit osobně nebo emailem na  
asociacepruvodcu@seznam.cz.

Podzimní studijní zájezd do Alsaska
V termínu 25. – 28. října 2013 připravujeme studijní zájezd pro průvodce, jejich 
doprovod a přátele do Alsaska. Program pečlivě sestavil a zájezd bude doprovázet 
ing. Jiří Tuček, organizaci a pojištění proti úpadku zajišťuje PhDr. Stanislav 
Voleman. Zájezd se může uskutečnit při minimálním počtu 30 zájemců. V pátek 
25.10. je sraz v 6:45 h na autobusovém parkovišti nad odbavovací halou hlavního 
nádraží Praha. Doprava je objednána zájezdovým autokarem Setra pro 49 osob 
(WC, video, klimatizace, nápoje) po trase Rozvadov – Karlsruhe – Freiburg – 
Colmar. Po cestě budou zastávky na občerstvení na dálnici po 2 – 3 hodinách. 
Po překročení německo-francouzské hranice si prohlédneme alsaské pevnostní 
město Neuf-Brisach. Ubytování se snídaní na všechny 3 noci je plánováno 
v turistickém hotelu v Colmaru. Jednoduchý hotel má pokoje s příslušenstvím. 
Večer plánujeme společnou procházku starým Colmarem. V sobotu navštívíme 
alsaskou vinařskou cestu s hrady Haut-Königsburg a Kintzheim. Odpoledne 
strávíme v nejzachovalejším vinařském městečku Alsaska, Riquewihru 
a návštívíme vinný sklep s ochutnávkou. Na zpáteční cestě se zastavíme 
v rodišti A. Schweitzera, Kaysersbergu. Večer je volno v Colmaru. V neděli 
po snídani navštívíme muzeum Maginotovy linie v Marckolheimu. Pak budeme 
pokračovat na prohlídku Štrasburku s návštěvou katedrály, čtvrti Petite France 
a lodní projížďkou po řece Ill. Večer je návrat do Colmaru. V pondělí dopoledne 
si prohlédneme Freiburg a  vrátíme se po stejné trase přes Rozvadov do Prahy. 
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Členské informace vycházejí podle potřeby pro členy Asociace průvodců ČR, o.s. 
Obsah připravili členové výboru AP ČR a konečnou redakci provedl Stanislav Voleman. 

 Redakční uzávěrka tohoto vydání byla dne 18. 2. 2013.

Cena zájezdu 7 200 Kč zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní v dvojlůžkovém 
pokoji, vstupné do hradu Haut-Königsburg a Kintzheim, katedrály v Štrasburku, 
muzea Maginotovy linie, ochutnávku vína, projížďku lodí v Štrasburku, odborný 
doprovod zájezdu a pojištění proti úpadku. Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 
1 800 Kč. Přihlášky se přijímají do konce dubna na mailu: voleman@voleman.cz.

Zprávy z evidence
Připomínám všem členům, že mají možnost si sami aktualizovat své údaje. 
Na stránkách www.asociacepruvodcu.cz je složka pro členy, do které se 
dostanete po zadání emailu uvedeného v asociaci a hesla, které je vaše 
osobní číslo v pětimístném formátu. Před osobní číslo se doplňují nuly. 
Pokud má tedy někdo osobní číslo 1, jeho heslo je 00001. Pokud má někdo 
osobní číslo 1111, pak je jeho heslo 01111. Kdyby se někomu nedařilo své 
údaje opravit, může se na mě obrátit a já mu pomohu. Kromě toho bych 
chtěl moc poděkovat všem členům, kteří již uhradili příspěvky na rok 
2013. Jejich výše zůstává ve výši 600 Kč. Jelikož členské příspěvky jsou 
hlavním zdrojem příjmů asociace, prosíme členy o laskavou úhradu.  
Příspěvky je možné rovněž poukázat na účet č. 176490840/0300 a uvést své 
členské číslo nebo RČ jako variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení. 

Informace z Pardubické sekce
Členové Pardubické sekce v letošním roce opět vyvíjeli aktivní činnost 
ve vztahu k přidruženým členům a kulturním partnerům. Mohu s radostí 
oznámit, že Asociace průvodců ČR je významným subjektem cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji. Kromě toho začínáme působit i v kraji Vysočina. Stále platí 
nabídka pro průvodce, kteří žijí nebo působí v kraji Vysočina, že mohou v tomto 
kraji založit vlastní sekci, kontakty jsou již navázány. Kromě jarní exkurze pro 
průvodce do Vysokého Mýta a zářijové prohlídky hřebčínů, proběhla exkurze 
na Českomoravské pomezí do Poličky a na hrad Svojanov. Na akce byly pěkné 
ohlasy.

Asociace na sociální síti Facebook
Letos v létě pardubičtí členové asociace založili na Facebooku profil nazvaný 
Asociace průvodců – Pardubice, kam zadáváme informace a zajímavosti o tom, 
co se děje v pardubickém kraji. Naleznete tam informace nejen o aktivitách 
Pardubické sekce, ale i o akcích, které v kraji pořádá někdo jiný. Následně 
jsme založili i stránky Asociace průvodců ČR na stejné sociální síti. Na tento 
profil zadáváme pouze aktivity, které organizuje asociace. Na rozdíl od stránek  
www.asociacepruvodcu.cz, které jsou primárně určeny pro členy, tento profil 
na Facebooku spíše ukazuje zajímavosti a aktivity směrem k veřejnosti. Můžeme 
tam zadávat různé informace týkající se cestovního ruchu a průvodcovské 
činnosti. Kdo má přístup na Facebook, může se na stránky podívat a pokud 
budete mít nějaký návrh, jak je vylepšit či co tam dodat, může mi podněty 
poslat na adamek_martin@cmail.cz     Martin Adámek

Změna úředních hodin
Úřední hodiny v kanceláři jsou od začátku roku změněny. Nyní jsou každou středu 
od 16 do 18 h. Služby zajišťuje Mirka Haazová a případnou schůzku s ní můžete 
dohodnout na tel. 733 589 534.
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Inzerce
Firma Josef Drahoňovský - STUDIO ŠPERK z Turnova, český výrobce granátového 
i autorského šperku zve zájemce o spolupráci do svého vlastního firemního obchodu 
v Dlouhé ulici 19 v Praze 1. Jako výrobci zde prezentujeme celou šíři našeho sortimentu 
v garantované kvalitě za nejlepší ceny. V příjemném prostředí moderně zařízeného 
obchodu si vybere opravdu každý, ať již hledá drobný suvenýr z cesty, či má zájem 
o luxusnější originální šperk a zároveň zde seznámíme klienta i s celým výrobním 
procesem díky promítání komentovanému v 6 světových jazycích.
Kontakt: 
J. Drahoňovský STUDIO ŠPERK 
Dlouhá 19, Praha 1 
Tel.: 224 815 161+ fax: 224 815 163 
E_mail: obchod@drahonovsky.cz; www.drahonovsky.cz 
Otevřeno máme: Pondělí - Pátek 10:00 - 19:00; Sobota 10:00 - 18:00

Firma MGM minerály otevřela nově v Praze unikátní prodejní výstavu drahých 
kamenů a minerálů, která je největší v Evropě a jednou z největších na celém 
světě. Expozice je soustředěna na pěti patrech o celkové rozloze více jak 
3 500 m2. 
Celkový koncept firmy je představit veřejnosti naučně vzdělávací místo, ve kterém je 
zastoupen i duchovní rozměr. Expozice je zřízena jako stálá a dělí se na neprodejnou 
muzejní část a prodejní galerii. 
Můžete se těšit na: 
- muzeum, kde se nachází sbírka více jak 800 vzorků minerálů z celého světa, která je 
chronologicky koncipována jako živá, neustále se doplňující a vystavená v 24 zrcadlových 
vitrínách
- magická komnata – ve které je umístěno více jak 350 kusů velkých krystalovaných 
minerálů obohacených zajímavými dřevořezbami ze vzácných dřev. Sbírka doplněna 
krápníkovou jeskyní a celá místnost je tajemně nasvícena.
- ametystová jeskyně – představuje největší evropskou sbírku ametystů a ametystových 
a citrínových geod.
- prodejní expozice - prodejní vitríny estetických, sbírkových minerálů z celého světa. 
Dále zde naleznete výrobky z onyxu a zkamenělin, obelisky, tromlované kameny, masážní 
tyčinky a ve velké míře i šperky, jejichž nosným kovem bývá stříbro nebo antialergický 
kov. Zde každý nalezne vhodný dárek za příznivé ceny.
Kontakt: MGM minerals; Drnovská 36, Praha 6 – Ruzyně 
Informace: Ing. Marcela Tomsová, 603 391 550, mail: tomsova@rebion.cz; 
Mgr.Zdeněk Kohutič, 777 008 401, mail: zdeko55@gmail.com

Restaurace Ambroisie se nachází v centru Prahy v těsné blízkosti OD Kotva v areálu 
burzovního paláce. Moderní design restaurace tvoří spolu s živou zahradou dokonalou 
atmosféru nejen pro klasické obědy a večeře, ale i pro různé akce - rauty, kokteily, 
coffee breaky apod. Jídelní lístek zahrnuje lahůdky mezinárodní, italské i české kuchyně  
s použitím pouze čerstvých surovin.  Talentovaný šéfkuchař připravuje  se svým teamem 
denně čerstvé ryby a masa. Chloubou restaurace je vlastní výroba domácích těstovin a 
lahodných dezertů. 
Restaurace zajišťuje stravování turistických skupin i jednotlivců a je partnerem hotelu  
Astorie. Pro předem nahlášené skupiny je možno zajistit nástup či výstup z busu na 
hotelovém parkovišti. Turistická menu nabízíme od 10 EUR, vše ostatní dle domluvy.
Profesionální obsluha přispívá k dobrému pocitu z návštěvy této restaurace.
Tým restaurace Ambroisie se těší na Vaši návštěvu!
Kontakt: Renata Melková 
Gastro Ambroisie s.r.o., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 
1, tel. 221842121,  info@ambroisie.cz, www.ambroisie.cz


