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Važené kolegyně a kolegové,
v právě započatém novém roce Vám přejeme pevné zdraví, mnoho 
pracovních i osobních úspěchů!

Výbor asociace

Obsah:
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8) Klubové večery 
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13) Nové vydání Katalogu průvodců AP ČR
14) Aktuality z Prahy

Usnesení podzimního sněmU 2017 AsociAce 
průvodců Čr:

Sněm AP ČR, konaný 8. 11. 2017 v Praze
a) schvaluje:

 - zprávu o činnosti výboru od jarního sněmu 22. 3. 2017
 - Všeobecné podmínky pro poskytování průvodcovských 

služeb (příloha zápisu)
b) bere na vědomí:

 - vystoupení hostů a diskusní příspěvky členů asociace
c) ukládá:

 - výboru Asociace průvodců vypracovat vzory smluv 
o spolupráci s cestovními kancelářemi

 - členy AP ČR seznámit se se schválenými Všeobecnými 
podmínkami pro průvodcovskou činnost.

(Usnesení bylo schváleno s jednou abstencí.).
zapsal: Miroslav Prokeš
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KomentovAná prohlídKA výstAvy BlAnKy mAtrAgi 
„timeless“

V rámci předsněmovního programu se 8. 11. 2017 dopoledne 
uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy „Timeless“ paní Blanky 
Matragi - věhlasné módní návrhářky královských rodin a manželek 
arabských šejků a ropných magnátů z Perského zálivu.
Paní Matragi se již přes 30 let věnuje tvorbě exkluzivních šatů pro 

klientky v zemích Orientu. Ve své inspirativní autobiografii, kterou 
vydala v rekordním počtu 35 000 výtisků, popisuje svou napínavou  
a dramatickou cestu z Českomoravské vrchoviny, odkud pochází, až 
do paláců králů a šejků Perského zálivu. Na svou rodnou vlast však 
nezanevřela a před 5 lety zde založila své další studio. To v poslední 
době svou tvorbu rozšířilo o nové výrobky, či spíše umělecká díla. 
Nesoustřeďuje se jen na návrhy luxusních dámských oděvů, ale navrhuje 
i drobné doplňky pro pány, jako kravaty či manžetové knoflíčky. Tvoří 
také skleněná umělecká díla a další doplňky užitého designu, např 
krásné interiérové hodiny, sochy, povlečení a pod. Ve dvou skupinách 
si výstavu, kterou nás provedla paní Blanka Matragi osobně, prohlédlo 
přes 70 našich členů. Představila nám jednotlivé modely a techniky 
použité při jejich výrobě. Vyvedla nás i z omylu, že by její díla byla nám, 
běžným lidem, nedostupná. Mnozí z nás se inspirovali i její autobiografií 
a zakoupili knížku jako vánoční dárek pro své blízké. Někteří si dokonce 
vybrali i z jejích exkluzivních výrobků. Jedná se o naprosto výjimečnou 
výstavu, jedinou svého druhu na světě. Věříme, spolu s paní Matragi,  
že turisté, které na výstavu či do jejího butiku přivedete, neodejdou 
s prázdnou. Lze dojednat i individuální návštěvu výstavy s osobním 
komentářem autorky. Všechny kontakty a informace naleznete  
na www.blankamatragi.cz. Při kontaktu uveďte, že jste členy Asociace 
průvodců ČR.

Miroslava Haazová

veřejné semináře - šKolení o eet A certifiKAci
Šňůru veřejných seminářů pro průvodce v rámci programu Udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu v České republice jsme zahájili  
ve Zlínském kraji, a sice 26. 10. 2017 v Kroměříži na pozvání Střední školy 
hotelové a služeb, která nám poskytla prostory, techniku i občerstvení. 
Je to náš partner a organizaci takového semináře uvítal. Škola 
rovněž zorganizovala i vzdělávací kulturní část - prohlídku obrazárny  
v Arcibiskupském zámku. Zde jsme uvítali jinak malou celkovou účast 
průvodců, mohli jsme plně věnovat profesionálnímu výkladu paní 
Kateřiny Tomečkové.
Již následující den, 27. 10. 2017 se tento seminář konal v Brně,  

v prostorách metodického centra moderní architektury v Brně, které 
bylo vybudováno v zahradách vily Stiassni. Brňáků se sešlo daleko více  
a o to kvalitnější byla i diskuse kolem dané problematiky. Velice zajímavá 
byla i kulturní část - nejprve přednáška o textilním průmyslu v Brně  
a podnikání rodiny Stiassni a po ní neočekávaně následovala i prohlídka 
samotného sídla. Přednášku vedl ing. Petr Svoboda.

Marina Sedláková
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Karlovy vary – loket
Dne 10. 11. 2017 od 12 hodin pořádala Asociace průvodců České 
republiky v hotelu Císař Ferdinand v Lokti veřejný seminář pro 
průvodce cestovního ruchu i širokou veřejnost na aktuální témata 
- certifikace průvodců a český systém kvality služeb a také,  
co znamená EET pro průvodce a jak na to. K tématům hovořil předseda 
APČR  Stanislav Voleman. Zájem o seminář byl veliký, zúčastnilo se 27 
převážně průvodců a řada dalších se z důvodů časového zaneprázdnění 
omluvila. Po diskuzi byla hotelem pro zájemce připravena prohlídka 
muzea lázeňských pohárků (největší sbírka na světě) a pivovarského 
muzea. Akci hodnotili účastníci velmi kladně, vyslovili poděkování  
za bližší seznámení s tématy, o kterých řada průvodců měla pouze 
obecné informace.

Bruno Fischer
praha

Akreditovaná vzdělávací akce Setkání pražských průvodců se konala  
v Praze dne 18. 12. 2017 v odpoledních hodinách v salonku restaurace 
Reliéf u Karlova mostu v budově kláštera Křižovníků. Předseda AP ČR 
Stanislav Voleman prezentoval systém certifikace a EET pro průvodce. 
Byly předneseny i aktuální změny – 3. a 4. vlna EET byla zatím 
pozastavena. Přesto byl velký zájem o přednesenou problematiku 
a technická řešení a nabídky právě pro průvodce. Akce se zúčastnilo 
51 průvodců. Po přednášce následovala diskuse k problematice EET  
a účtování akcí, placených ze zahraničí, ze zemí EU. Protože  
se akce konala v předvánočním čase připili jsme si na závěr i vánočním 
svařákem.

Jana Zýková
plzeň

Na rozdíl od veřejných seminářů pořádaných Asociací průvodců 
v průběhu října, listopadu a prosince v různých regionech, je ten 
plzeňský stanovený na 16. 1. 2018, kdy se uskuteční školení pro 
průvodce plzeňského informačního centra pod záštitou příspěvkové 
organizace Plzeň – Turismus. Na téma „Řešení krizových situací“ 
pohovoří Stanislav Voleman a „Seniorský cestovní ruch 55+“ představí 
Michaela Harvanová, za výbor Asociace se dále zúčastní Miroslava 
Haazová a Patricie Kraftová.

Patricie Kraftová

pardubický kraj
Dne 2. 11. 2017 v rámci setkávání průvodců v jednotlivých regionech 
proběhlo toto setkání v Pardubickém kraji. Role hostitele se ujala 
Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu v Chocni, která  
je přidruženým členem AP ČR. Setkání se zúčastnilo téměř 20 
průvodců a dalších zástupců CR Pardubického kraje a několik studentů. 
V rámci akce byli průvodci seznámeni nejen se systémem certifikace  
a s problematikou EET, ale probíraly se i problémy cestovního ruchu 
v kraji. Reportáž z celého setkání je možné najít v Mladé frontě dnes či si 
ji poslechnout v Českém rozhlase Pardubice. Předběžně bylo domluveno, 
že se tento typ akcí bude opakovat.

Martin Adámek
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moravskoslezský kraj
Setkání průvodců z Moravskoslezského kraje se konalo 27. 11. 2017. 
Celou akci organizoval náš přidružený člen, AHOL – Vyšší odborná škola. 
Počet účastníků včetně studentů také překročil dvacítku. Program byl 
stejný jako v ostatních regionech s tím, že zde navíc proběhla velmi 
zajímavá prezentace oblasti Dolní Vítkovice. Byla zdei zajímavá debata 
o problematice regionálních průvodců. Účastníci ocenili to, že se konají 
akce v regionech, ale vyjádřili nespokojenost s tím, že konkrétně 
v Moravskoslezském kraji prakticky neprobíhají certifikovaná školení 
a není tedy možné splnit podmínku 40 hodin vzdělávání pro účely 
certifikace.

Martin Adámek
hradec Králové, České Budějovice

VOŠ cestovního ruchu v Hradci Králové, VOŠ cestovního ruchu 
Senovážné náměstí a Střední škola obchodní Husova v Českých 
Budějovicích pomohli na podzim připravit veřejné semináře pro průvodce 
a další zájemce. Problematika EET a certifikace průvodců byla doplněna 
doškolovacím programem. Kurátorka muzea v Hradci Králové provedla 
účastníky starým městem a představila nové poznatky z historického 
výzkumu a rekonstrukce. V Českých Budějovicích program zahrnoval 
návštěvu výstavy Jihočeského muzea První světová válka – léta zkázy  
a bolesti. Výstava potrvá po celý rok až do listopadu. Zmíněným školám, 
kteří jsou přidruženými členy asociace, děkujeme za spolupráci!

Stanislav Voleman
jihlava, liberc a Ústí nad labem

V Jihlavě proběhl seminář 5. 12. 2017 na Vysoké škole Polytechnické. 
První části semináře na téma EET a Certifikace průvodců se zúčastnilo 
35 účastníků z Jihlavy, Humpolce, mezi nimiž byli i návštěvníci z Třebíče. 
Mezi posluchači byli nejen kolegové průvodci, a majitelé cestovních 
kanceláří, ale i studenti školy, kteří znásobili počet tak, že aula doslova 
„praskala ve švech“. Někteří museli dokonce sedět na schodech mezi 
lavicemi. Třetí část, O komunikaci, přednesla naše kolegyně, Olga 
Žáková. V Jihlavě nám s kompletní organizací a pronájmem prostor 
pomohla Vysoká škola polytechnická. Za jejich milé přijetí jim moc 
děkujeme.
O týden později, 11. 12. 2017 jsme pořádali seminář v Liberci, v Oblastní 

galerii v Liberci. Seminář jsme pořádali především pro místní průvodce, 
ale přijeli za námi i naši pražští kolegové. Po semináři týkajícího se EET 
a Systému certifikace průvodců pro nás kolegové z Krajského úřadu 
Libereckého kraje, který nám pomáhal s organizací semináře, připravili 
prohlídku nádherné budovy bývalých městských lázní, která je po 
rekonstrukci takto využívána. Toto jsme ocenili zvláště my, návštěvníci 
a přednášející z Prahy. Chtěla bych touto cestou poděkovat obzvláště 
paní Mgr. Evě Hornové z Krajského úřadu Libereckého kraje.
12. 12. 2017 jsme pokračovali v Ústeckém kraji. Po menších zmatcích 

na počátku akce jsme se přesunuli do prostor na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně, kde seminář proběhl v komorním složení. Mezi 
našimi členy se objevili i naši kolegové z řad studentů, kteří aktivně 
pracují v průvodcovských službách už během studia. Za velkou pomoc 
při organizaci a poskytnutí prostor bych chtěla poděkovat našemu 
ústeckému členovi, panu RNDr. Ivanovi Farskému, CSc. Bez podpory 
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našich členů a partnerů v krajích bychom to asi těžko zvládli.
Michaela Harvanová

olomouc
Veřejný seminář o Certifikaci a EET pro průvodce v Olomouci je plánován 
na 26. 1. 2018.

Konference feg v dUBlinU
O víkendu 25. 11. a 26. 11. 2017 proběhlo jednání FEGu v Dublinu. Za AP 
ČR se ho zúčastnil Martin Adámek. Celkem bylo přítomno 15 zástupců 
evropských států a několik zástupců přidružených členů. Delegáti 
přijali nové členy – průvodce ze Slovinska a Maďarska. Na jednání byl 
zmíněn nový trend v turistice – hudební turistika. Zástupci jednotlivých 
zemí přicházeli se zajímavými postřehy. Např. Slovinci striktně oddělili 
pozici vedoucího zájezdu, která je u nich živností volnou, a průvodce 
cestovního ruchu, což je vázaná živnost. V Lotyšsku rozdělili jejich 
asociaci na průvodce Rigou, kteří jsou regulovaní, a průvodce po zemi, 
kteří regulováni nejsou. Obě asociace velmi dobře spolupracují. Průvodci 
ve Vídni vidí hlavní problém v počtu návštěvníků, který je už pro město 
těžko zvladatelný. V Portugalsku zavedli systém certifikace, každý 
certifikovaný průvodce musí každoročně absolvovat speciální školení. 
V Moskvě musí každého zahraničního průvodce doprovázet místní 
kvalifikovaný průvodce, který dohlíží na správnost informací. Zajímavé 
je, že v Aténách či v Talinu v rámci Free tour působí i místní kvalifikovaní 
průvodci. Příští kongres se bude konat v druhé polovině listopadu 2018 
v Heraklionu na řeckém ostrově Kréta.

Martin Adámek

veletrhy cestovního rUchU
AP se pravidelně účastní veletrhů cestovního ruchu v Brně v lednu 

a v Praze v únoru. I letos budeme mít zastoupení na obou těchto 
veletrzích v rámci stánku Fóra cestovního ruchu. Opustili jsme stánek 
Czechtourismu, finanční náklady pro naši účast v jejich expozici pro nás 
byly už příliš vysoké a dali jsme přednost Fóru, který nám účast účtuje 
za mnohem výhodnějších podmínek.
Veletrhy se konají v těchto termínech:

Veletrh GO a REGIONTOUR se konají na Výstavišti v Brně od čtvrtka  
18. 1. do neděle 21. 1. 2018.
27. ročník veletrhu Holiday World se koná na pražském Výstavišti  
v Holešovicích ve dnech 15. - 18. 2. 2018.
U obou veletrhů jsou vždy první dva dny (čtvrtek a pátek) určeny pro 
odborníky, další dva víkendové dny jsou pro širokou veřejnost. Všichni 
jste zváni!
Začátkem března, přesněji 2. - 4. 3. 2018 se koná Veletrh Dovolená  
a Region, Lázeňství v Ostravě na výstavišti Černá louka, jehož se AP ČR 
jako vystavovatel také zúčastní.

Dagmar Marková
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mezinárodní den průvodců v prAze
Letošní prohlídky pro Pražany a ostatní české návštěvníky se uskuteční 

v sobotu 24. února od 14 hodin. Trasa v Praze povede z Jungmannova 
náměstí po Újezd. Pro zájemce je připravena „generálka“, t.j trasu 
si společně projdeme a ukážeme si jednotlivé zajímavosti na cestě. 
Sraz je ve středu 21. 2. 2018 ve 14 hod u  Jungmannova pomníku  
na stejnojmenném náměstí. Přijďte v hojném počtu, těšíme se na vás!

Olga Žáková, Dagmar Marková

mdp 2018 v KrAjích A regionech
Vzhledem k tomu, že jednou z priorit AP ČR je rozšířit své aktivity 

v regionech, snažíme se organizovat akce v rámci MDP v co největším 
počtu měst v celé ČR. Pravidelně probíhají v Praze, v Brně, V Hradci 
Králové, v Pardubicích a v Ostravě. S výjimkou loňského roku  
se v minulých letech stal MDP tradicí i v Chocni. V posledních dvou 
letech se přidala i města České Budějovice, Jihlava a Liberec. V roce 
2018 přislíbily účast i Litomyšl a Prostějov. Členové výboru AP ČR 
zkouší oslovit ještě další zejména přidružené členy v regionech, kteří 
by byli ochotni se této akce ujmout. Pokud má někdo z vás možnost  
se na nějaké akci v regionu podílet, dejte, prosím, vědět  
na adamek_martin@cmail.cz a domluvíme se na podrobnostech.
V Brně se MDP bude konat o týden dříve, a to po OBA víkendové dny, 

tedy 17 a 18. 2. 2018. Jedna z vycházek bude zaměřena na téma 100 let 
republiky.
I v Jihlavě budou prohlídky v rámci MDP už v sobotu 17. 2. 2018, 

podobně i v Prostějově. V Hradci Králové bude MDP už v pátek,  
23. 2. 2018. Naopak v některých městech a regionech (např. v Liberci  
či Ostravě) se prohlídky posouvají až na konec února, resp začátek 
března.

Martin Adámek. Dagmar Marková

KlUBová setKání, resp. KlUBové veČery
Znovu připomínáme a zveme všechny zájemce na pravidelné Klubové 

večery s promítáním fotografií z cest našich průvodců do celého světa. 
Koná se vždy každou první středu v měsíci v 18:30 hod. V říjnu jsme 
opustili restauraci U vodárny. I když nám vycházela vstříc, našli jsme 
nové, příjemné a hlavně technicky mnohem lépe vybavené prostory 
v Komunitním centru na Kampě. Jedná se vilku, resp sala terrenu  
u můstku přes Čertovku, naproti Sovovým mlýnům (Galerie Kampa) Viz:  
U sovových mlýnů 418/5, praha 1.
Z posledních úspěšných akcí připomínáme: v říjnu jsme na Kampě 

zahájili s Jirkou Tučkem opět cestou do Francie, tentokrát do Burgundska. 
V listopadu jsme se s Hubertem Palánem a s dalšími třemi dobrodruhy 
zúčastnili jejich fantastického putování po Filipínách na ostrově 
Luzon. V prosinci nás Markéta Králová provedla po termálních lázních  
a historických památkách v Maďarsku a Bulharsku, v zemích, kam 
jsme dříve jezdili na dovolenou a kde je stále co objevovat. Ve středu  
3. 1. 2018 jsme s Mirkem Prokešem absolvovali trek z Káthmándú pod 
Mount Everest.
Další plánované akce jsou středa 7. 2. 2018 řím očima Huberta 

Palána, příprava na zájezd od 15. 02. 2018. Dále pro nás Markéta Králová 
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chystá putování po Provence s návštěvou magických míst, jako Lourdes, 
Avignon, Carcasson a cestou zpět zastávku v Turínu.
V dalších měsících plánujeme Indii či Kazachstán. Pokud by se někdo  

z Vás chtěl s námi podělit o své zážitky z cestování, napište nám.
AP po delší době získala touto Sala Terrenou příjemné místo, kvalitně 

zrekonstruované, s moderním technickým vybavením pro promítání  
a barem. Záleží jen na nás, jak tuto možnost budeme využívat na další 
klubová setkání.

Hubert Palán a Jana Martínková

zájezd do nepálU A indie
V termínu 23. 11. - 5. 12. 2017 se uskutečnil další z poznávacích 

zájezdů pro průvodce a jejich rodinné příslušníky, doplněný i o některé 
lékaře, kteří už s námi cestovali dříve. Navštívili jsme tentokrát opět 
poměrně exotické destinace – Nepál a severní Indii. Cestovali jsme  
v příjemné menší skupince, bylo nás jen 14, resp 12. „účastníků zájezdu“. 
Nejprve jsme strávili několik dnů, resp nocí v nepálském hlavním městě 
Káthmandú a poznávali budhistické či hinduistické pamětihodnosti ve 
městě i jeho okolí, ale i přírodní krásy Nepálu, zejména jeho hor. Navštívili 
jsme Lumbini, kde se Budha narodil, Kushinagar (už v Indii), kde zemřel, 
i další místa, kde vykonal některé ze svých zázraků. Podnikli jsme 
i přelet malým letadlem nad Himalájemi, tedy „téměř jsme se dotkli“ 
několika nejvyšších hor světa, včetně Mt. Everestu. Další osmitisícovky 
- Anapurny se o pár dnů později před námi bohužel schovaly do mlhy, 
ačkoli jsme jeden večer a noc strávili v Pokhaře, téměř těsně pod nimi. 
V Indii jsme viděli mnohá další zajímavá místa, ale vzhledem k velikosti 
této země bylo jasné, že týden na její poznávání nám stačit nemůže. 
Navštívili jsme významné pohřební město Varanasí, podnikli plavbu 
po posvátné řece Ganze za východu slunce, ale i v noci, kdy jsme se 
z loďky na ní zúčastnili Slavností světel. V Agře jsme navštívili „téměř 
povinnou“ a nejznámější indickou pamětihodnost, ikonický Taj Mahal  
i blízkou Červenou pevnost. Dozvěděli jsme se, že do této nejslavnější 
indické památky denně zavítá asi 80 000 návštěvníků a tedy jsme 
museli malinko přehodnotit své kritiky toho, jak přeplněný bývá Pražský 
hrad či Karlův most. Viděli jsme spoustu chudoby, špíny i bídy, ale  
i velkolepé novodobé historizující stavby za miliony, např. obrovský palác 
Swaminarayan Akshardham v Novém Dillí. Vrátili jsme se domů nabiti 
dojmy a zážitky, máme spousty fotek a dokumentů, snad v brzké době 
vytvoříme zajímavou prezentaci, kterou bychom vám pak rádi ukázali 
na některém z příštích klubových setkání na Kampě.

Dagmar Marková

zprávy z BrnA A jihomorAvsKého KrAje
Brněnský seminář o židovské kultuře, tradicích a zvycích Židovská 

obec Brno uspořádala 13. 9. 2017 seminář pro turistické průvodce  
a muzejní pracovníky. Velmi jsme jej přivítali, mnozí v této oblasti máme 
značné mezery, přitom Brno má v oblasti židovské historie co nabídnout. 
Nemůže se sice počtem zachovalých památek rovnat městům jako 
Praha nebo Boskovice, ale židovská historie je nedílnou součástí této 
metropole.
Ve středu ráno se nás asi 30 sešlo na tř. Kpt. Jaroše, kde má ŽO své 
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prostory. Po úvodním slově se přednášející věnovala otázkám židovské 
kultury, méně známým pojmům a pak v prostředí zrekonstruované 
synagogy na Skořepce, kam se celá skupina přemístila, pokračovala 
v přednášce o židovských svátcích. Vše bylo doprovázeno ukázkou 
některých liturgických předmětů a také publikací, zabývajících se touto 
tematikou, což jsme velmi uvítali. Jak to při takových přátelsky vedených 
akcích bývá, rozproudila se diskuze, a tak na oběd a přesun na Židovský 
hřbitov zbyla slabá hodinka. v plném počtu se sešli na odpolední část. 
Ta nás zaujala ještě víc – šlo totiž o průřez židovskou historií – rychlý, jak 
jinak, ale velmi kvalitně, zajímavě a srozumitelně připravený. A nakonec 
procházka po hřbitově, včetně krátké exkurze do obřadní síně, kde se 
nám dostalo zasvěceného výkladu o přípravě mrtvého k pohřebnímu 
obřadu od paní, která se sama na těchto rozloučeních podílí. Těšíme 
se na případný příští seminář týkající se židovské otázky dnes – jak na 
území naší země, tak z celosvětového hlediska, s akcentem na politickou 
situaci.

Hanka Suchánková

setKání průvodců
Ke konci roku 2017, tentokrát den po Mikuláši, se tradičně konalo 

setkání průvodců z Brna a okolí a sice opět v Urban centru MMB. Přišli 
nás pozdravit i nové tváře Magistrátu města Brna, aby tak navázali 
na naši dřívější spolupráci. Zhodnotili jsme uplynulou sezónu, podívali  
se na to co nás čeká v té nové a zbyl i čas na diskusi. O občerstvení  
se tradičně postarala i RPVC AJAK Brno.

Marina Sedláková

zprávy z plzeŇsKé seKce
Od podzimu proběhlo několik jednání ohledně užší spolupráce Asociace 

průvodců ČR s plzeňským informačním centrem, které spravuje Plzeň 
– TURISMUS p.o. Turistické IC v Plzni funguje na bázi praktického 
systému, kdy pro práci průvodce v místě jsou zaměstnáváni na dohodu 
spolupracovníci, z nichž absolutní většina nejen nemá kvalifikaci 
profesionálního průvodce, ale nejsou vůbec  profesně spjati s oborem 
cestovního ruchu (např. VŠ studenti atd.). IC dlouhodobě nabízí 
tematické prohlídky – např. interiéry A. Loose, adventní prohlídky apod. 
Snahou Asociace průvodců je angažovat více kvalifikovaných průvodců 
pro Plzeňský kraj a zároveň propojit spolupráci s nimi i TIC města 
Plzně tak, aby Plzeň vstoupila do obecného povědomí zahraničních 
turistů především jako multifunkční západočeská metropole, která 
díky množství památek a kulturního vyžití zaslouží pobyt delší, než je 
jen krátká prohlídka centra. Nově je v jednání spolupráce s plzeňskou 
střední školou Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. Ta má zájem 
o spolupráci v podobě doškolování studentů v teoretické i praktické 
rovině průvodcovské činnosti, stejně jako v zapojení se do různých 
projektů jako Mezinárodní den průvodců, animační programy, statistické 
průzkumy pro potřeby AP apod.

Patricie Kraftová

propAgAce AsociAce A zísKávání nových Členů
Získávání nových členů Asociace je obecně zdlouhavým procesem. 
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Ovšem svitla naděje úspěšného zapojování mladších ročníků v řadách 
plzeňských průvodců s řádnou kvalifikací z řad spolupracovníků s TIC, 
individuálních průvodců, či ze skupiny průvodců plzeňského pivovaru. 
V tomto směru funguje skvěle systém doporučení konkrétních jedinců 
z osobní zkušenosti, či od přátel a známých apod.

Patricie Kraftová

slAvnosti svoBody
Od listopadu rovněž naplno probíhají přípravy detailního programu 

na tradiční akci Slavnosti svobody, která se pravidelně koná v prvním 
květnovém týdnu. Asociaci průvodců bude opět reperezentovat Patricie 
Kraftová jako dlouholetá koordinátorka VIP programu a průvodkyně 
americké výpravy z řad osvoboditelů západního Československa 
v květnu 1945, jejich potomků a dalších významných hostů a zástupců 
různých asociací vojenských válečných veteránů z USA. Magistrát 
města Plzně stanovil oficiální termín příštích oslav osvobození  
na 4. – 6. 5. 2018. Aktuality sledujte na www.slavnostisvobody.cz, 
všichni jste srdečně zváni. Bližší info též lze získat na e-mailové adrese:  
patriciakraftova@hotmail.com.

Patricie Kraftová

cUltoUr cArd
Chceme znovu upozornit všechny členy AP na výhody používání karty 

Cultour Card, která opravňuje její držitele k získání částečné, či dokonce 
úplné slevy na vstupném do různých spolupracujících objektů v rámci 
ČR a Evropy. Abychom předešli negativním zpětným vazbám (viz např. 
nedávné nedorozumění v plzeňském IC), doporučujeme sledovat web 
AP, kde jsou průběžně aktualizovány informace a seznam míst, která 
slevy umožňují; není to totiž pravidlo, ani povinnost daného objektu, 
ale jedná se o bonus, který tak mají naši členové k dispozici nejen při 
pracovních, ale též soukromých cestách. V případě dotazů na toto 
téma se neváhejte obrátit e-mailem na: dagmar3m@seznam.cz nebo 
asociacepruvodcu@seznam.cz.
Připomínáme, že v současné době není CC akceptována v žádném 

plzeňském historickém objektu a vše je zatím předmětem jednání.
Patricie Kraftová

ČlensKé příspěvKy nA roK 2018
Výše ročních členských příspěvků zůstává nezměněna, tedy 600 Kč. 

Tuto částku je třeba uhradit do 31. 3. 2018, kdy končí platnost průkazu. 
Někteří z vás už zaplatili a dostali nový průkaz platný do 31. 3. 2019. 
Ostatní žádáme, aby příspěvky uhradili buď v hotovosti v úředních 
hodinách v kanceláři nebo je možné peníze převést na účet asociace 
číslo 176490840/0300. Z důvodu identifikace plátce je třeba jako 
variabilní symbol uvést své členské/registrační číslo člena AP (nikoli 
rodné) číslo.

Martin Adámek

KAtAlog průvodců 2018
Na konci loňského roku jsme připravili nový katalog. Jeho distribuce 

začne 18. ledna 2018 na veletrhu GO – Regiontour v Brně. Katalog 
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Členské informace vycházejí podle potřeby pro členy Asociace průvodců ČR, z.s. 
Obsah připravili členové výboru AP ČR a konečnou redakci provedla Dagmar Marková. 

Redakční uzávěrka tohoto vydání byla dne 12. ledna 2018.

obsahuje 377 průvodců v 33 jazycích, 19 přidružených členů (škol  
a organizací poskytujících průvodcovské služby), 7 partnerů (komerční 
spolupráce) a 71 horských průvodců. Poprvé v katalogu naleznete 
4 kvalifikované průvodce v čínštině. Katalog byl sestaven na základě 
podkladů uvedených v členských profilech na webových stránkách 
asociace. Tyto informace si upravuje každý člen samostatně, nebo může 
požádat tajemníka či hospodářku o pomoc. Každý rok údaje v katalogu 
opakovaně pečlivě kontrolujeme. Co však neumíme ověřit, to jsou 
informace v profilech členů na webu. Letos jsme při kontrole například 
zjistili, že 43 průvodců má v profilu neexistující pevnou telefonní linku. 
Od příštího katalogu změníme pevnou linku na druhý kontakt (tj. další 
telefonní číslo nebo Skype ap.). V údajích odbornost budeme uvádět 
maximálně 3 zkrácené záznamy. Nový katalog bude k vyzvednutí  
na jarním sněmu a v kanceláři asociace.

Stanislav Voleman

prAžsKé AKtUAlity
Ve dnech 16. – 23. 1. 2018 budou vystaveny originály českých 

korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Královského paláce. 
Konkrétní název výstavy bude „Symbolická moc českých korunovačních 
klenotů“. Z těchto (technických) důvodů tak bude Starý královský palác 
od 2. do 15. 1. 2018 a posléze od 24. do cca 29. 1. 2018 pro veřejnost 
uzavřen. Výstava klenotů bude bezplatná.
Od 8. ledna cca do konce srpna bude restaurován Pražský orloj a tedy 

nebude návštěvníkům Prahy přístupný. Zato bude v nejbližších týdnech 
a měsících postupně snímáno lešení z fasády věže Staroměstské 
radnice, jež byla v druhé polovině loňského roku restaurována a již 
18. prosince (tedy před plánovaným termínem na samém konci roku) 
zpřístupněna návštěvníkům. Ochoz věže byl z bezpečnostních důvodů 
opatřen mřížemi, výhled ale zůstává neporušen.

Dagmar Marková


