
Členské informace -  únor 2018: 

Obsah:  1) pozvánka na sněm AP ČR 

    2) MDP 

    3) pozvánky na vzdělávací  přednášky v únoru a zájezdy v březnu  

    4) veletrhy 

    5) zájezd do Říma  

    6) Klubové večery 

 

POZVÁNKA NA SNĚM AP ČR 

Tak jako každý rok před začátkem nové sezony, i letos zveme všechny členy naší 

Asociace na výroční sněm. Tentokrát (opět po 2 letech) to bude zase sněm volební, 

takže věříme ve Vaši hojnou účast.. 

Sněm se bude konat v PONDĚLÍ 26. BŘEZNA 2018 v zasedacím sále Magistrátu hl. 

města Prahy na Mariánském náměstí, Praha 1 

Sněm se uskuteční pod záštitou 1. náměstka primátorky, Petra Dolínka. 

Začátek je naplánován na 15. hodinu, už předtím (od 14 hodin) bude možno platit 

příspěvky na tento rok, vyzvedávat si nové legitimace AP (spolu s kartou Cultour 

card), případně doplnit nějaké změny ve vašich údajích, které se objevují v našem 

Katalogu.  

 

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 

Mezinárodní den průvodců je letos rekordní 

V roce 2018 se do bezplatných prohlídek v rámci Mezinárodního dne průvodců 

zapojilo celkem 12 měst České republiky. Velký dík patří všem členům Asociace 

průvodců ČR, ať už řádným nebo přidruženým, i dalším partnerům, kteří bez nároku 

na odměnu tyto prohlídky zajišťují. Pokud by kdokoli další v roce 2019 měl zájem 

pomoci při organizaci nebo přímo při provádění v nějakém městě, které se dosud 

nezapojilo, napište na adamek_martin@cmail.cz a domluvíme se na podmínkách. 

 

MDP v Praze 

I letos pořádáme bezplatné prohlídky pro Pražany v rámci oslav MDP. Uskuteční se už 

tuto sobotu, 24. února , od 14 hod. Sraz je na Jungmannově náměstí, trasa povede 

přes Národní třídu k Vltavě. Detaily si povíme a ukážeme na „generálce“ pro 

průvodce, už ve středu 21. 2. Sraz ve 14 hod tamtéž. Přijďte v co největším počtu! 
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MDP v Brně 

Brněnské, letos už 15. oslavy MDP spojené s prohlídkami města se uskutečnily už o 

týden dříve, o víkendu 17.-18.2. Tradičně ve spolupráci s brněnským a jihomoravským 

TIC a tradičně za velkého zájmu Brňanů. Letos se prohlídky tematicky dotýkaly oslav 

100. výročí založení republiky a nově byla přidána i vycházka "Brno za první 

republiky". Po skončení programu se ještě průvodci zúčastnili speciální prohlídky 

bývalé městské káznice na Cejlu. 

 

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY V BŘEZNU 

Jak jste již byli mailem informováni, pořádáme ve velmi blízké době 2 zajímavé 

zájezdy pro průvodce, členy AP ČR, na něž se nezapomeňte přihlásit. Jedná se o: 

6. 3. 2018  - autobusový studijní zájezd  Židovská Vídeň  
Program: polodenní prohlídka v češtině s vídeňským odborníkem  
Odjezd: 9:00 h parkoviště u Janáčkova divadla, Rooseveltova ul., Brno 
Návrat: 19:00 h do Brna  
Pořadatel: Asociace průvodců ČR 

Cena: 500 Kč 

Přihlášky u Mariny Sedlákové, email: marinas@seznam.cz, do 25. 2. 

Doprava do Brna individuálně. Z Prahy vlak EC Metropolitan v 5:51 za 199 Kč nebo 
autobus RegioJet (Student) v 6:00 h za 159 Kč. 

23. – 25. 3. 2018 – studijní zájezd Česko-slovenské setkání průvodců  

Pátek: 7:00 h odjezd z Prahy linkovým autobusem/vlakem do Brna; 10:00 prohlídka  
výstaviště, metodického centra moderní architektury NPÚ a vily Stiassni; přestávka na 
oběd; pokračování do Bratislavy linkovým autobusem/vlakem; ubytování v hotelu 
Tatra (nám. 1. Mája 5, Bratislava, www.hoteltatra.sk), večer Festival světla 
(www.festivalsvetla.sk) 
Sobota: po snídani polodenní prohlídka Bratislavy ve slovenštině, přestávka na oběd, 
návštěva historické expozice muzea v Bratislavském hradu, večer Česko-slovenské 
setkání průvodců s večeří a programem ve sklípku ve sv. Juru (transfer autobusem) 

Neděle: návštěva muzea židovské kultury; most SNP, přestávka na oběd; 14:00 h 
odjezd domů  

Pořadatel: Asociace průvodců ČR  

Cena: 110 EUR (3000 Kč) zahrnuje 2 noci v dvojlůžkovém pokoji se snídaní, prohlídku 
Bratislavy, večeři s programem a autobusovým transferem 
Extra doprava linkovým autobusem/vlakem, vstupy, obědy. 

Přihlášky u Stanislava Volemana, email: info@voleman.cz, do 23. 2. 
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VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PRŮVODCE V BRNĚ 

Podobně jako v Praze probíhá mnoho doškolovacích akcí i v Brně, zejména přednášky 
o architektuře pod názvem "Toulky Brnem a Evropou". Konají se v Mincmistrovském 
sklepě pod Novou radnicí, Dominikánské nám. 1. Pořádá je TIC Brno a AP ČR je 
zařadila do cyklu akreditovaných přednášek v rámci certifikace průvodců: 

V pondělí, 26.2. v 16.00 (pro neregistrované již obsazeno, ale v 18:00 možnost pro 
veřejnost ) Brno a evropská architektura raného novověku: renesance a baroko 

V pondělí, 5.3. v 16.00 (účast potvrdit do 25.2.!) Brno a evropská architektura 
moderního věku: historismus, secese a funkcionalismus  

 

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU 

Tak jako každoročně, zúčastnili jsme se i letos obou významných veletrhů cestovního 
ruchu. V lednu to byl veletrh Go a Regiontour v Brně, minulý víkend veletrh Holiday 
World v Praze. Naše účast na obou byla úspěšná, přestože celkově jsou veletrhy rok 
od roku menší.. My jsme letos, po dobré zkušenosti, opět vystavovali pod hlavičkou 
Fóra cestovního ruchu (jehož jsme členem). Jejich finanční podmínky jsou pro AP 
výrazně výhodnější, než naše bývalá účast v rámci stánku Czech Tourismu. 

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA  

O minulém prodlouženém víkendu, v termínu 15.-19. února se 26 členů naší Asociace 
zúčastnilo zájezdu do „věčného města“. Zájezd organizoval Hubert Palán, kterému se 
podařilo zajistit nám velmi výhodné, ale i velmi dobré ubytování v českém 
poutnickém centru Velehrad, ve středu města, téměř „za branami Vatikánu“. 

Po výborném pátečním výkladu naší římské kolegyně, paní Věry Hřebíčkové, jsme 
další 2 dny objevovali Řím na vlastní pěst. Domů jsme se vrátili téměř přesyceni 
antikou, renesancí i barokem.. A každý si přivezl nejen spoustu krásných fotografií, ale 
ještě více skvělých zážitků. 

KLUBOVÉ VEČERY 

Tak, jako v každém čísle našich Členských informací, zveme vás i tentokrát na naše 
Klubová setkání v Komunitním centru na Kampě (U Sovových mlýnů 5, Praha 1 – 
naproti Muzeu M. Mládkové, u můstku přes Čertovku). 

Tyto večery spojené s promítáním se konají každou první středu v měsíci, od 18.30. 

Program nejbližších promítání: 

7. března: Irsko – jako ochutnávka k plánovanému zájezdu AP v červenci/srpnu 

4. dubna – zájezd do Nepálu a Indie v listopadu/prosinci loňského roku 

______________________________________________________________________ 

 
Členské informace vycházejí podle potřeby pro členy Asociace průvodců ČR, z.s. 

S přispěním St. Volemana, M. Sedlákové a M. Adámka napsala a redigovala Dagmar Marková 



Redakční uzávěrka tohoto vydání byla dne 20. února 2018 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


