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jaro je zde v plné své síle, kvetou šeříky a otevírají se zahrádky restaurací.
Ulice se plní turisty, kteří dychtivě čerpají atmosféru našich měst a krásy
přírody. Kdo by čekal, že můj dnešní úvodník bude v jarním duchu, zmýlil
by se.
Měsíc květen je pro mnohé z vás také obdobím, kdy začíná plná sezona.
Jsme připraveni přivítat naše hosty v konečně vyšším počtu, než tomu bylo
od počátku roku a jen doufáme, že také za vyšší ceny. Vzhlížíme k období
sezony s nadějí, že nám pomůže vylepšit náš celkový hospodářský
výsledek. O cenách jsme již také psali a stýskali si nad tím, jak je všichni
okolo nás snižují a tím ke stejnému kroku nutí i nás samotné. Někdy méně
znamená více a možná by stálo za to se zamyslet, zda není lepší mít méně
hostů za vyšší ceny, ale to také není nic nového.
Zkuste si ale spočítat, jak rostou vaše náklady na distribuci a jak by se
třeba dalo ušetřit pouze tím, že byste, například, neodváděli provize
z pokojů, prodaných přes online portály, také z poplatků, které z cen
ubytovaných hostů odvádíte. Doberete se k celkem zajímavým číslům.
Díky diskusi se společností Booking jsme si uvědomili, že na rozdíl od
některých našich kolegů v Evropě, u nás odevzdáváme provize i z poplatků
a ještě se domníváme, jak dobrý obchod děláme. Skutečnost, že hoteliéři
spojí síly a budou vyjednávat společně, není pak pochopitelně ze strany
velkých rezervačních portálů příliš vítána. To by nás jen mělo utvrdit ve
smysluplnosti společných postupů v podobných otázkách. Pokud
budeme jasně formulovat naše stanoviska a stát si za nimi, pak máme
větší naději řešit mnohé další problémy a v závěru všichni zefektivnit náš
prodej koncovým zákazníkům.
Proto prosím, uvědomme si tuto sílu, využívejme ji společně k tomu,
abychom pomohli nejen sobě, ale všem ostatním kolegům, členům naší
asociace. Je to mnohem jednodušší cesta, jak prosazovat naše
argumenty, jen nesmíme hrát každý pouze na
vlastním pískovišti.
Závěrem přeji vám všem, abyste si užívali
jarních dnů plnými doušky a samozřejmě
také úspěšné zahájení sezony.

Váš
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ze sekretariátu

Stalo se
3. dubna – jednání pracovní skupiny
Tripartity pro efektivní výběr daní, kde za-
stupuje AHR ČR Václav Stárek. Skupina
připravuje metodický materiál pro zefektiv-
nění kontroly pro registraci plátců DPH.

9. dubna – tisková konference SOCR
ČR, kde prezident AHR ČR představil
stanovisko hoteliérů k zákonu o místních
poplatcích.

10. dubna – vystoupení Václava
Stárka na jednání Rozpočtového výboru
v PSP ČR s argumenty k pozměňovacím
návrhům v novele zákona o místních
poplatcích – argumenty byly poslanci
přijaty a navrhované změny zapracovány
do usnesení výboru.

16. dubna – setkání slovenského
svazu hoteliérů – ZHRSR – v Žilině, Václav
Stárek vystoupil s prezentací zaměřenou
na problematiku slevových portálů.

30. dubna – jednání s hlavním hygie-
nikem MUDr. Valentou ve věci zákona
o potravinách a označování nebalených
potravin. Následovala společná tisková
konference.

SETKÁNÍ S ÚSTŘEDNÍM ŘEDITELEM ČOI
Do funkce ústředního ředitele České obchodní inspekce byl jmenován
ing. Vladimír Velčovský, který oslovil prezidenta AHR ČR s návrhem na jed-
nání o spolupráci. K setkání došlo 26. dubna v sídle ČOI. Pan Velčovský na
jednání deklaroval svůj zájem o užší spolupráci s AHR ČR jako jediným pro-
fesním svazem, zastřešujícím obor hotelnictví a gastronomie. Bylo dohod-
nuto, že ČOI bude vedení asociace pravidelně informovat o svých zjištěních
v restauracích a společně bude zajištěna systematická informovanost členů –
provozovatelů restaurací o problémech, které ČOI nejčastěji řeší a na něž se
bude soustřeďovat. Obě strany se také dohodly na pořádání kulatých stolů
a zajištění poradenské služby pro členy AHR ČR.

ZÁKON O POTRAVINÁCH
Vládní návrh novely zákona o potravinách konzultovala
AHR ČR s MMR a Ministerstvem zdravotnictví. Návrh,
tak jak jej připravilo Ministerstvo zemědělství, počítal
s rozdělením kompetencí dozorových orgánů tak, že by
hygienici měli na starosti uzavřené stravování (jídelny)
a SVZI restaurace – konkrétně kvalitu potravin. V praxi
by toto opatření znamenalo, že by do restaurací chodily
místo současné jedné kontroly – hygieniků – hned dva
kontrolní orgány. AHR ČR chápala tento záměr jako
další zbytečné komplikování systému, který v současné
době funguje a představoval by jen rozšiřování byrokra-
tické zátěže podnikatelů. AHR ČR proto zaslala své
stanovisko na výše zmíněná ministerstva před jednáním
vlády, která tento návrh zamítla. Následně bylo přijakto
rozhodnutí kompromisní, které umožňuje SZVI pouze
kontrolu zvěřiny a jejího původu.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA AHR ČR
Jak již bývá začátkem každého roku, zaznamenali jsme po
rozeslání faktur za členství v AHR úbytek členské základny.
Ti, co se rozhodli ukončit své členství, byli hlavně z řad
malých podniků, penzionů či restaurací. K tomuto rozhod-
nutí je vedly převážně ekonomické důvody, ukončení nebo
omezení podnikání. Rok 2013 jsme začali společně v počtu
1000 členů. Za necelých 5 měsíců se však podařilo rozšířit
naše řady o 90 subjektů, které se chtějí připojit ke společ-
ným aktivitám. Jedná se nejen o malá a střední zařízení, ale
i o velké hotely a mezinárodní řetězec (celkový nárůst
o 3129 pokojů). Děkujeme za přízeň.

EKOLOGICKÁ SAMOLEPKA
Před 3 roky jsme na-
bídli našim členům
ekologickou samolep-
ku do koupelen, vyzý-
vající hosty k ochraně
životního prostředí.
Vzhledem k množství
dotazů, které dostá-
váme, nabízíme našim
členům tyto cedulky
opětovně k distribuci.
Cedulka je v rozmě-
rech 10,5 x 10,5 cm,
ve třech jazykových
mutacích. Máte-li
zájem, prosím kon-
taktujte sekretariát,
rádi zašleme.
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ŠKOLENÍ KONTROLORŮ
KLASIFIKACE HOTELSTARS
Dne 9. dubna proběhlo v pražském hotelu Olympik první kolo
školení kontrolorů Oficiální jednotné klasifikace – Hotelstars. Sešlo
se cca 40 kontrolorů a členů Klasifikační komise. Všichni byli se-
známeni s vývojem a současným stavem klasifikace, jak na české,
tak evropské úrovni. Byly představeny stávající i plánované marke-
tingové aktivity a byly probrány problémové body, se kterými se
kontroloři při své práci setkávají.

PŘEDSTAVUJEME
NOVÉHO ČLENA
RADY AHR ČR
Hynek BRÝDL
Věk: 41 let
Vzdělání:
středoškolské
Počet roků praxe: 19
Současná pozice
v zaměstnání:
jednatel společnosti Brýdl, s. r. o.
Působnost v Radě: předseda Krajské
sekce AHR ČR Pardubického kraje

Current Month – March 2013 vs March 2012 Year to Date – March 2013 vs March 2012
Occ % ADR RevPAR Occ % ADR RevPAR

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Prague Czech Republic EUR 64,2 60,8 60,55 62,30 38,89 37,86 50,2 50,2 62,02 62,75 31,10 31,48

Vienna Austria EUR 66,2 67,1 92,70 97,92 61,39 65,71 55,9 55,8 91,81 91,94 51,33 51,33

Budapest Hungary EUR 58,5 51,0 55,84 57,98 32,68 29,56 45,7 42,5 57,56 59,86 26,29 25,45

Greater Barcelona Spain EUR 63,7 68,0 101,89 105,91 64,87 72,03 57,0 58,2 111,82 110,28 63,73 64,16

Greater Berlin Germany EUR 70,1 69,1 87,98 87,24 61,67 60,24 61,4 59,8 88,49 87,16 54,36 52,13

Paris France EUR 77,1 78,0 249,27 232,95 192,15 181,62 70,4 69,9 234,87 226,38 165,31 158,14

Greater London United Kingdom EUR 79,2 79,3 143,57 154,04 113,67 122,17 73,3 74,5 139,55 148,04 102,33 110,33

Warsaw Poland EUR 68,7 71,0 66,25 75,85 45,53 53,82 62,4 62,0 65,34 74,34 40,80 46,09

INZERCE

NÁZOR NAŠEHO ČLENA – DĚKUJEME
Dobrý den, musím vyjádřit za náš Hotel Ostrov velkou radost nad tím,
jak AHR začala „kopat“ za své členy – poplatky loupežníkům z OSA,
INTERGRAM, školení zaměstnanců zdarma a teď boj proti nefér jed-
nání bookingu... Po letech jsem hrdý, že jsme Vaší součástí. Díky moc,
držím palce! S přátelským pozdravem,

Ondřej Kulič, jednatel společnosti, Hotel Ostrov, Tisá

UBYTOVÁNÍ
OČIMA STATISTIKY

PODĚKOVÁNÍ ZA VĚCNÉ DARY
Děkujeme těmto našim členům za pomoc poskyt-
nutou ve formě věcných darů: Penzion Schauman-
nův Dvůr Karlovice, Jeseníky; Hotel Park Inn Prague
Praha; Hotel U zeleného stromu Nepomuk; Grand-
hotel PUPP Karlovy Vary; Onerest s.r.o. Gate
Restaurant Praha; Hotel AVANTI Brno; Penzion
STARÉ ČASY Horní Bečva; Hotel CHOPIN, Praha;
Penzion UKO Bedřichov v Jizerských horách; Hotel
HOLIDAY INN, Brno; Penzion Sluníčko Rekreační
centrum Sepetná; Hotel JANA, Přerov; Grand Hotel
Bohemia, Praha; Relax centrum Kolštejn, Branná;
Hotel ATLANTIS, Brno; Hotel SAVOY, Špindlerův
Mlýn; časopis Gastro & Hotel; Kaskáda Golf Resort,
Brno; Art Deco IMPERIAL Prague; Hotel OCTÁRNA
Kroměříž; SPA RESORT SANSSOUCI Karlovy Vary;
Hotel IMPERIAL Karlovy Vary.

ZMĚNY V ANKETĚ PENZION ROKU 2013 – VĚTŠÍ
ŠANCE K PROPAGACI I MALÝCH ZAŘÍZENÍ
Od 1. června do 30. srpna 2013 budou mít možnost hosté hlasovat o nejlepší tu-
zemský penzion tohoto roku. Anketu pořádá AHR ČR spolu se společností FTonli-
ne již několikátým rokem. V loňském roce se zapojilo do soutěže téměř 400 malých
ubytovacích zařízení, kterým dalo hlas přes 7000 hostů. I přes to, že soutěž je rok
od roku více sledována, chystáme letos pár novinek, které by měly motivovat více
zařízení k soutěži. Vedle hlavního žebříčku TOP 10 budou vyhlášeny i podkategorie
3 nejlepších penzionů v regionech a nejlepší malý penzion s kapacitou
5 –10 pokojů. Hosté budou hlasovat dle jasných kritérií na
www.penzionroku.cz, www.dopenzionu.cz a www.czechadvisor.cz.
Na těchto stránkách se také budou moci penziony zdarma přihlašovat,
propagační materiály pak obdrží od sekretariátu AHR. Stalo se již
tradicí této ankety, že z TOP 10 penzionů, jež nominují hosté, vybere
následně odborná komise vítěze ankety PENZION roku 2013, který
obdrží prestižní ocenění v rámci Výroční konference AHR ČR.
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Vážený pane předsedo,
AHR ČR vzala v úvahu Vaše argumenty ohledně navržené výše sazeb.
Z hlediska provozovatelů je podle § 23 AZ jedině relevantní,
že součet odměn všem kolektivním správcům za „pokoje“ nesmí
přesáhnout 50 % koncesionářského poplatku.
Neexistuje-li právní norma, ze které by pro provozovatele děl
vyplývalo, kterým správcům náleží určitý poměr z celkové odměny.
Pokud jde o samotnou výši odměn vybíraných OSA (vč. Dilia, OOA-S)
navrženou sníženou sazbou 33,75 Kč, pak s touto výší AHR ČR nemůže
souhlasit, protože v úhrnu se sazbou Intergram (vč. OAZA) 37,41 Kč je
převýšen stanovený limit 67,50 Kč představující 50 % koncesionářského
poplatku za televizní přístroj, když by se součet odměn za „pokoje“
všem kolektivním správcům rovnal 71,16 Kč (k převýšení limitu dochází
rovněž, vezmeme-li v úvahu sazby za rozhlasové přístroje). Z hlediska
odpovědnosti AHR ČR vůči svým členům nemůže naše asociace uzavřením
smlouvy s kolektivním správcem zavazovat své členy k úhradám odměn
v rozsahu vyšším než zákon dovoluje, což zajisté pochopíte. Ohledně
toho, že uvádíte ponechání slev, to se nám jeví jako přirozené
s ohledem na to, že spolupráce fungovala dobře, všechny naše závazky,
včetně počtu zúčastněných, jsme splnili a bylo by spíše namístě
uvažovat o zvýšení slev v okamžiku dlouhodobé bezproblémové
spolupráce. AHR ČR jednoznačně upřednostňuje uzavření kolektivní smlouvy, o něž má trvalý
zájem, bude-li smlouva svým obsahem v souladu se zákonnou limitací
odměn za „pokoje“. V opačném případě by musela uvažovat o oslovení
Ministerstva kultury ČR s žádostí o výkon jeho působnosti. Rád bych
Vás tedy požádal o zaslání konkrétní nabídky ve struktuře vyplývají z dřívější smlouvy.

S přátelským pozdravem Ing. Václav Stárek,
prezident AHR ČR, Asociace hotelů a restaurací České republiky

(Celé znění dopisu na www.ahrcr.cz)

A
sociace hotelů a restaurací
České republiky již po něko-
lik let zajišťuje pro své členy
kompletní administrativu, vy-

jednávání a výběr autorských poplatků
se všemi kolektivními správci. Díky tomu
získává pro členy také nemalé slevy
a šetří jejich náklady. V letošním roce
přišel autorský svaz OSA s požadav-
kem na 10% nárůst cen za hotelové
pokoje. AHR ČR odmítla tento požada-
vek, neboť je přesvědčena, že jde nad
rámec zákonem garantované maximál-
ní hranice pro všechny kolektivní správ-

Nároky kolektivního správce OSA na rok 2013 jdou nad rámec zákona. Kolektivní
správci se snaží využít složité problematiky autorských poplatků a mnoho podnikatelů
raději přistoupí na podmínky, než by hájili své zájmy.

AUTORSKÝ SVAZ OSA CHCE
VÍC, NEŽ NA CO MÁ NÁROK

Dopis Ing. Václava Stárka Ing. Romanovi Strejčkovi,
předsedovi Ochranného svazu autorského, o.s.

JEDNÁNÍ S OSA POKRAČUJÍ...

ce, kdy poplatky za hotelové pokoje ne-
smějí v úhrnu překročit 50 % koncesio-
nářského poplatku. Bohužel z praxe
víme, že mnoho podnikatelů z nezna-
losti a nedostatku času raději zaplatí.
AHR ČR považuje toto jednání za
neetické a i nadále se bude domáhat
práv svých členů, a to případně
i soudní cestou. Proto také doporu-
čuje všem provozovatelům restaurací
a ubytovacích zařízení, aby se touto
problematikou zabývali, než se roz-
hodnou přistoupit na podmínky, které
jsou nad rámec zákona a dobrovolně

zaplatí víc, než kolik musí. AHR ČR zá-
roveň nabízí všem podnikatelům v obo-
ru, aby se zapojili do společného
postupu a nechali se v této problema-
tice případně zastupovat asociací.

Na rok 2013 přitom již AHR ČR uza-
vřela hromadnou kolektivní smlouvu
s druhým správcem INTERGRAM a za-
hájila výběr poplatků, přičemž se
poplatky za hotelové pokoje nezvyšují
a navíc všichni uživatelé získají slevu
ve výši 17 %.

Více informací na www.ahrcr.cz.
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PROMĚNA NA HOTEL
Jedna ze zajímavých budov Londýna, Admirality Arch, je adminis-
trativní budova, v jejíž architektuře je integrovaná pasáž, skrze
kterou může projíždět doprava a zároveň dává možnost chodcům
dostat se na promenádu navazující na Trafalgarské náměstí. Ta
velmi zaujala slavného italského návrháře Armaniho. A Oblouk ad-
mirality bude pod záštitou této značky proměněn v luxusní hotel se
100 pokoji, s restaurací, barem a butiky. Na jeho přestavbu by
mělo padnout 100 milionů anglických liber.

HOTELOVÝ BOOM
Dle údajů informačního serveru pro hotelové řetězce a hote-
lové projekty Tophotelprojects se v současné době od Norska
po Řecko staví 1180 nových hotelů. Pro srovnání, v Asii je
v plánu či ve výstavbě 1700 budov, v Severní Americe se staví
450 hotelů nejvyšší třídy. Největším současným evropským
projektem je pětihvězdičkový Adermatt Swiss Alps s 844 po-
koji. Dalším megaprojektem je výstavba nového turistického
resortu mezi Saragossou a Barcelonou. Na 2700 hektarech
zde vznikne 70 hotelů, 32 kasin, pět tematických zábavných
parků a apartmány pro 100 000 obyvatel.

OČEKÁVÁ SE, ŽE SILNÉ
A STABILNÍ VÝSLEDKY
CESTOVNÍHO RUCHU BUDOU
PŘETRVÁVAT I V ROCE 2013
Podle aktuálních zjištění průzkumu EUROBAROMETER,
sledujícího postoje Evropanů k otázce cestovního ruchu,
zveřejněných 13. března cestovalo v roce 2012 celkem
70 % Evropanů a 75 % jich plánuje cestovat i v letošním
roce. Z cestovatelů za dovolenými z EU jich v roce 2012 až
88 % strávilo dovolenou v rodné zemi nebo v jiném členském
státu EU. Ačkoliv se více než 75 % respondentů chystá
v roce 2013 odjet na dovolenou, 34 % z nich podle svých
slov mění plány v důsledku aktuální ekonomické situace.

V roce 2012 bylo pro cestovatele z EU nejpopulárnější
destinací Španělsko (10 %), dále následovala Itálie a Fran-
cie (obojí 8 %). Preferované destinace pro rok 2013 jsou
velmi podobné cílům vybíraným v roce 2012: Španělsko
(12 %); Itálie (8%) a Francie ( 7%).

Více než dvě třetiny (69 %) dotazovaných, kteří jeli na
soukromou dovolenou v roce 2012, pobývaly v placených
ubytovacích zařízeních jako jsou hotely nebo apartmány, což
ve srovnání s rokem 2011 představovalo nárůst o více než
9 %. 92 % respondentů z EU bylo v roce 2012 spokojených
s kvalitou ubytování. Navíc až 31 % dotazovaných považuje
kvalitu ubytování za hlavní faktor při rozhodování o případné
opakované návštěvě stejné prázdninové destinace.

Finanční důvody byly v roce
2012 nejčastějším důvodem na
dovolenou nejezdit (až 46 %),
po nich následovaly osobní či
soukromé důvody (23 %).TE
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V listopadu 2012 se v Hradci Králové udělovaly výroční ceny
Asociace hotelů a restaurací České republiky. Do síně slávy mezi
držitele ocenění Green manažer roku byla za rok 2012 uvedena YVONNA GAILLYOVÁ,
která stojí za myšlenkou a následnou realizací Ekopenzionu v Hostětíně.

si AHR tohoto počinu jakési malé ne-
ziskovky, kterou je Ekologický institut
Veronica, jež je součástí Českého
svazu ochránců přírody, nejen všim-
la, ale že jej uměla ocenit. Toho si
opravdu velice vážím. Snažíme se
dlouhodobě propojovat sektory –
podnikatelský s občanským, a to, že
podnikatelský sektor udělí cenu ve
svém oboru neziskovce, je obdivu-
hodné a svědčí o otevřeném myšlení.

Získala jste již nějaké ocenění
podobného významu?
Ano,cenu Josefa Vavrouška, které si
nesmírně vážím. V našich poměrech
jsme nevládní nezisková organizace
fungující na bázi projektů a nebývá
zvykem oceňovat jednotlivce. Větši-
nou jde o práci týmu, a to je pro mě
také naprosto rozhodující. Jak to po-
zoruji, je dobrou vlastností mnoha
žen, že jim jde spíše o věc než o vlast-
ní prestiž. S Ekologickým institutem
Veronica, s nímž jsem od roku 1997
a od roku 2000, kdy se formalizoval,

Penzion získal českou ekoznačku
a každoročně ji úspěšně obhajuje.
Yvonna Gaillyová sama aktivně or-
ganizuje celou řadu vzdělávacích
programů na téma ekologie
v rámci exkurzí, na nichž působí
i jako lektor. Jejím přispěním
vznikla v Hostětíně i bio moštárna,
sušírna ovoce, kořenová čistírna
vody a výtopna na biomasu.

Co pro vás znamenalo získání
ocenění AHR za rok 2012?
Na začátek sdělím něco kacířského:
Měl-li některý penzion dostat ekolo-
gickou cenu AHR, měl to být určitě
náš Ekopenzion Centra Veronica
v Hostětíně, protože, co se týká na-
plňování kritérií, je bezpochyby zcela
špičkový – v energetických úspo-
rách, využití dešťové vody, přírodních
materiálech, biopotravinách, ekologic-
kém uklízení i zasazení do biosadu.
Co bylo ale obrovským překvapením
a udělalo mně, ale především celé-
mu našemu týmu radost, bylo to, že

GREEN MANAŽERKOU
ROKU 2012 JE
YVONNA GAILLYOVÁ

ho vedu, jsme získali řadu dalších
významných cen. Většina z poslední
doby je jich spojena s děním a naší
prací v Hostětíně. V roce 2012 to
byla kromě ceny Green manager
také cena Climate Star 2012, kterou
uděluje rakouská Klimatická asocia-
ce nejlepším evropským komunálním
projektům. S Hostětínem jsme ji
získali jako první pro ČR. Ale získali
jsme například také cenu Hit sezony,
kterou uděluje Centrála turistického
ruchu ze Zlína. Za naši Dovolenou
po stopách prince Charlese.

Co vás v roce 2012 nejvíce
potěšilo a co zarmoutilo
v osobním i profesním životě?
V květnu 2012 se nám narodil první
vnouček Jáchym. Pochopila jsem, co
myslí ti z našich přátel, kteří jsou
dědečky a babičkami už déle, když
říkají: „Člověku se úplně změní
pohled na svět, priority.“ Mnozí lidé,
a my ekologové plnou měrou, svou
práci často děláme pro své děti.
Přání, aby svět slušně fungoval pro
naše vnuky, zní člověku pateticky do
okamžiku, než je vnoučátko na světě.
Pak je to opravdu naléhavé. V roce
2012 se nám podařilo po poněkud
náročném procesu vybrat na pozici
ředitelky Centra Veronica Hostětín
skvělou Marii Křivákovou. Nahradila
své výborné předchůdkyně, které
postupně odešly na mateřskou dovo-
lenou. A co mě zarmoutilo? Skutečně
mě rmoutí postoje a vztah nejvyšších
představitelů státu a převažující vět-
šiny politické reprezentace na všech
úrovních k občanské společnosti. To
pohrdání potenciálem, který angažo-
vanost, motivace, nasazení i znalosti
lidí pro společnost představují.

RNDr. YVONNA GAILLYOVÁ, Csc.
ředitelka Ekologického institutu Veronica
(profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica)

Narodila se v roce 1955 v Brně
Vystudovala v roce 1980 odbornou fyziku na Přírodovědecké fakultě

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Tamtéž obhájila titul CSc. v roce
1989 v oboru optické vlastnosti tenkých vrstev

V roce 1991 začala profesionálně spolupracovat se základní organizací ČSOP
Veronica, a to založením první ekologické poradny v Československu, Ekologické
poradny Veronica

V roce 1997 založila Síť ekologických poraden (zkr. STEP)
(www.ekoporadna.cz).

Od roku 1997 je ředitelkou profesionálního pracoviště ZO ČSOP Veronica –
Ekologického institutu Veronica. Řídí nevládní, výhradně projektově financované
pracoviště se zhruba patnácti zaměstnanci a obratem asi 7 milionů ročně.
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Kdo je vaším vzorem v práci,
kterou děláte?
Adri van Westerop, má lucemburská
přítelkyně, která mi výrazně pomáha-
la budovat v ČR ekologické pora-
denství, seznámila mě s Fair Trade
a pomohla ho v ČR vybudovat, vyni-
kající osobnost environmentálního
hnutí i v oblasti podpory lidem v chu-
dém světě. Adri bohužel v roce 2009
ve svých 50 letech zemřela. In me-
moriam dostala jako první cizinka
Cenu Josefa Vavrouška za to, co spo-
lu se svým mužem pro ochranu život-
ního prostředí v ČR udělala. Poslední
léta svého života se nevěnovala eko-
logickému poradenství, ale stala se
provozní ředitelkou ohromného kom-
plexu seniorského domova ve městě
Lucemburk. A celý jej přebudovala
na důsledně ekologický provoz.
Včetně okolní ovocné zahrady.

Pamatujete se, ve kterém
roce jste poprvé přespala
v hotelu a kde to bylo?
Nevím, jestli si to doopravdy pama-
tuji, ale bylo to v roce asi 1959 nebo
1960, v hotelu Praděd v Koutech nad
Desnou. Pak jsme do jeho sousedství
jezdili do soukromí s rodiči řadu let
na letní byt. Ve svém profesním životě
ekologickém, který před revolucí byl
fyzikální, jsem si hotelů užila hlavně
v zahraničí, a to na studijní cestě
v USA, všude možně po Evropě, na
Ukrajině i v Turecku. Kupodivu mi nej-
víc utkvěl v paměti, tehdy už asi pro-
fesionálně deformované, hotel kdesi
ve Francii. Nedalo se tam sprchovat,
neboť voda byla strašlivě chlorovaná
a pak se nedalo utřít, protože ručník
byl mocně napuštěný aviváží.

V kolika zemích jste byla
v roce 2012 a kde jste se
setkala s něčím, co mají
v hotelnictví nebo ve
službách ekologických
center lepší, nebo, co
v Česku zatím chybí?
Na rozdíl od let předchozích jsem
v roce 2012 moc necestovala. Ovšem
v Namuru ve Valonsku jsme místo ho-
telu zvolili soukromý botel – původně
nákladní loď, kterou její majitel, učitel
na základní škole, pro radost přesta-
věl na malý penzion. Pokud jde o byd-
lení s příběhem, je to krásná inspirace.
Nicméně lidé, kteří využili nádražíčka
a přestavěli vagóny na jindřichohradec-
ké úzkokolejce na penziony, dělají totéž.
Na takové zážitky se nezapomene.

Co by mělo být pro klienta
hlavním kriteriem při výběru
hotelu, restaurace?
To, že poskytovatel služby dělá svou
práci rád, že je pro ni zaujatý, že ho
baví a těší. Jde to někdy poznat z we-
bových stránek nebo po hlase v tele-
fonu. Nebo si o tom vyprávějí vaši
přátelé.

Kde cenu a diplom Green
manažer roku 2012 máte
vystavený?
Diplom mám doma, cenu umístily ko-
legyně do foyer našeho ekopenzionu
do vitríny mezi naše další ceny. Ve
foyer jsme uvítali prince Charlese.
Kdyby přijel znovu, hned by cenu
Green manager uviděl.

Je podle vás dobrá úroveň
českého středního a vysokého
školství? Ve vašem případě

mám na mysli ekologické
vzdělávání...
Do Hostětína k nám jezdí i studenti
hotelových škol. Například při záři-
jové Jablečné slavnosti provozují
kavárnu s jablečnými moučníky.
Téma je zajímá, Fair Trade káva pro
ně není neznámým pojmem. Řada
vysokoškoláků studujících regionální
rozvoj u nás dělá nebo alespoň
konzultuje diplomky. Možná je ekolo-
gie stále spíše marginální téma, ale
určitě na vzestupu. Tahouny zatím
jsou ale spíš jednotlivci a různé záj-
mové a certifikační programy –
ECEAT, Cyklisté vítáni a samozřejmě
ekoznačka a hotely, které ji nesou.

Kterými významnými
ekologickými tématy jste se
dosud zabývala?
V rámci ekoporadenství v 90.letech
byl nejznámější boj proti fosfátům
v pracích prostředcích a projekt své-
pomocných instalací solárních sys-
témů v Bílých Karpatech. Pak jsem se
zaměřila na udržitelnou spotřebu, a to
jak v domácnostech, tak ve veřejné
správě. Spolu s kolegyněmi a kolegy
STEP jsme přispěli k rozvoji koncep-
tu „zeleného úřadování“. Dalšími téma-
ty jsou pasivní domy a Centrum mo-
delových ekologických projektů pro
venkov (Centrum Veronica) v Hostětí-
ně. V současné době se snažíme hlav-
ně přenést zkušenosti z Hostětína do
dalších míst v České republice, ale i za
hranice. Cestuji spolu s dalšími lektory
po venkovských oblastech Ukrajiny,
kde pořádáme semináře a organizu-
jeme studijní návštěvy ukrajinských
starostů a pracovníků venkovských
nevládních organizací k nám.
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J
estli vás lákají přírodní krásy
Podještědí a Jizerských hor,
Českolipska, Českého ráje
nebo Krkonoš, nabízíme vám

jednoduchý výběr kvalitního ubytování
v této lokalitě.

AHR ČR již druhým rokem spolu-
pracuje na Regionální certifikaci
ubytovacích zařízení Libereckého
kraje a postupně ji harmonizuje
s „Oficiální jednotnou klasifikací
ubytovacích zařízení ČR“ – je tak
jednodušší vybrat si mezi spoustou
ubytovacích zařízení právě to, kde
budete mít garanci vybavenosti
a služeb odpovídající deklarované
úrovni hotelu či penzionu.

Značka regionální certifikace Libe-
reckého kraje respektuje lokální
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Jaro je v plném proudu, a možná už si mnozí z vás kladou otázku „Kam na dovolenou?“.
Pokud se rozhodnete trávit váš volný čas v Čechách, máme pro vás tip.

LIBERECKÝ KRAJ – HLEDEJTE
KVALITU

požadavky na ubytovací kritéria i krité-
ria Oficiální jednotné klasifikace ubyto-
vacích zařízení ČR, která je součástí
mezinárodní certifikace Hotelstars
Union. Všechna certifikovaná zařízení
v Libereckém kraji mají na vstupních
dveřích vyvěšenou pečeť udělené
kvality.

Pokud chcete vědět víc, podívejte
se na stránky www.liberecky-kraj.cz
a www.hotelstars.cz, které jsou pra-

videlně aktualizovány tak, aby vám nic
neuniklo. Na stránkách najdete i sez-
nam všech certifikovaných zařízení.

Ve většině Regionálních informač-
ních center se také již můžete setkat
s druhým vydáním „Katalogu klasifiko-
vaných ubytovacích zařízení ČR“ dle
mezinárodní certifikace Hotelstars.

V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat na hajkova@ahrcr.cz,
tel. 236 042 383.

E: info@gastroahotel.cz, janova@gastroahotel.cz, T: +420 776 566 033, 732 607 322

Více na www.gastroahotel.cz

Ještě nemáte na svém webu vlastní videoprezentaci?

NABÍZÍME NATOČENÍ – propagačních spotů, reportáží, odborných
seriálů, oblíbených receptů z vaší kuchyně, rozhovorů, prezentací
výrobků a služeb nebo pozvánek na nejrůznější akce.

100 mil. návštěvníků internetu sledují videa každý den
90 % zákazníků, kteří nakupují produkty nebo služby se rozhodují

na základě videa
video udrží návštěvníka na webových stránkách déle, a to cca o 2 minuty
webovou stránku se zajímavým videem si návštěvníci webu 3x více zapamatují
Forbes Insight uvádí, že 59 % lidí se raději dívá na firemní videa, než aby

četli text se stejným obsahem, 65 % z nich po zhlédnutí videa přechází na
firemní stránku, 50 % jich hledá více informací a 45 % zmiňuje,
že kontaktovali společnost s cílem uskutečnit nákup.
To vše jen díky videu!

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA

INZERCE
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Máte firemní profil na Facebooku, nebo se tohoto nástroje bojíte? Považujete jej za
hračku, která jen uživatele okrádá o čas? Pak vězte, že jste vedle – Facebook a další
sociální média by rozhodně měly být součástí celkové marketingové strategie.

S
ociálním médiím a jejich roli
v marketingových aktivitách
společností v cestovním ruchu
se pravidelně věnuje rubrika

„On-line“ měsíčníku COT business.
V jeho aktuálním (květnovém) vydání
najdete mj. článek Jana Kameníčka ze
společnosti TravelClick, který se úlo-
hou sociálních médií zabývá. „Proč by-
chom vlastně měli zakládat profily na
Facebooku, Google+, LinkedInu,
YouTube a dalších sítích? Pak nám
tam jen všichni budou psát komentá-
ře, na které nestihneme reagovat,
a které mohou být navíc negativní
a odradit další hosty…“ zamýšlí se
autor. Ačkoli je tento scénář velmi
pravděpodobný, řešením podle Jana

FIREMNÍ FACEBOOK:
ANO ČI NE?

Kameníčka není na profily v rámci so-
ciálních sítí rezignovat. „Je to totiž
zbytečné, protože si nás komentáře
najdou všude. Když ne na Face-
booku, tak na TripAdvisoru, když ne
na Twitteru, tak na Bookingu,“ uvádí
Kameníček. Výhodu má podle něj ten,
kdo je na netu vidět. Čím je totiž hotel
aktivnější na sociálních sítích a má
vícero profilů, tím si zvyšuje pravdě-
podobnost, že ho potenciální host
snáze najde.

Vyhledávače totiž po-
stupně začaly indexovat
a ve svých výsledcích
vyhledávání zobrazovat
obsah, který nebyl vytvo-
řen hotelem na vlastním

webu, nýbrž aktivními uživateli inter-
netu. „Představíme-li si profily na so-
ciálních sítích jako miniwebové
prezentace, je pravděpodobně ihned
zřejmé, kde spočívá jejich výhoda.
Tedy především v možnosti zněkolika-
násobit zobrazení profilu ve výsledcích
vyhledávání, tím zvýšit pravděpodob-
nost nalezení hotelu a zvýšit počet
návštěv vlastního webu a potažmo re-
zervací. Zároveň lze tímto způsobem
budovat své jméno a omezit tak vliv

on-line zprostředkovatelů,“
uzavírá Jan Kameníček.
Článek v plném znění
včetně ilustrací najdete
v květnovém vydání
COT business.TE
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VAŠE STAROSTI
o snídaňové nápoje
PŘENECHEJTE
NÁM!

T: 244 461 917, M: 774 838 746, E: info@nektarnatura.cz

www.nektarnatura.cz

PŘÍRODNÍ A ZDRAVÉ NÁPOJE
STÁLÁ KVALITA NÁPOJŮ
ZDARMA ZAPŮJČENÍ VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ
PRAVIDELNÁ KONTROLA SYSTÉMU
SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH NOREM – HACCP

KOMPLETNÍ NÁPOJOVÝ SERVIS
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V návaznosti na očekávané zvýšení maximální hranice místních poplatků začali někteří
hoteliéři od nového roku účtovat tyto poplatky zvlášť s tím, že jsou uvedeny pod čarou,
a to na všech on-line prodejních portálech, včetně Booking.com.

AHR ČR ŘEŠÍ OBCHODNÍ
PODMÍNKY BOOKING.COM

Z
kušenosti členů ale ukazují,
že společnost Booking.com
nepřistupuje ke všem provo-
zovatelům ubytovacích zaří-

zení stejně. Proto se AHR ČR rozhodla
pro své členy zjednat nápravu.

Publikace cen bez místních poplatků
se setkala s pochopením všech OTA
partnerů a při zavedení nebyl zazname-
nán žádný negativní komentář ze strany
OTA ani koncových klientů. Po přibližně
3 měsících jako jediný, bez jakéhokoliv
reálného ekonomického vysvětlení,
začal vyžadovat zpětně zahrnutí míst-
ních poplatků do ceny ubytování. Ne-
dává smysl, aby hoteliér odváděl

provize zprostředkovateli také za po-
platky, a navíc, pokud dojde k jejich
zvýšení, měl by se tento nárůst objevit
také přímo v současných cenách, aby
nebyl rozdíl hrazen pouze na úkor mar-
že provozovatele ubytovacího zařízení.

V současné době umožňuje Boo-
king.com některým hotelům uvádět ce-
ny bez místních poplatků (s dodatkem
o jejich výši) a u některých členských
zařízení stejný požadavek odmítá.

V souladu se stanoviskem naší ad-
vokátní kanceláře, požaduje AHR ČR
pro své členy jednotný přístup k uži-
vatelům (provozovatelům ubytovacích
zařízení), a to s ohledem na zákon č.

143/2001 Sb., o ochraně hospodář-
ské soutěže. Zároveň upozorňujeme,
že podle aplikovatelné národní legisla-
tivy nejsou ubytovací zařízení povinna
uvádět konečnou cenu pro spotřebi-
tele, která by zahrnovala také místní
poplatky. Stejně tak Všeobecné ob-
chodní podmínky umožňují provozo-
vatelům ubytovacích zařízení uvádět
cenu bez poplatků.

AHR ČR zahájila jednání se spo-
lečností Booking.com a bude po-
žadovat jednotný přístup ke všem
svým členům a možnost oddělit
poplatky, ze kterých se nebudou
následně odvádět provize.

360°stupňový výhled na
Prahu, interaktivní vyhlídka,
komplexní restaurační
zařízení – to je Tower Park
Prague v kostce.

D
íky rekonstrukci v roce
2011/2012 jsou veškeré
prostory zpracovány ne-
všedním stylem a osloví

vás svým jedinečným designem. Se
svými 216 m je nejen nejvyšší stavbou
v Praze, ale také nejvyšší věží a nej-
vyšší vyhlídkovou plošinou v České
republice.

Díky jedinečné poloze v centru Prahy
a široké nabídce služeb je vyhledáva-
nou atraktivitou nejen pro obyvatele
Prahy a České republiky, ale také pro
zahraniční turisty. Dominanta a zároveň
nejvyšší stavba metropole nabízí uni-
kátní 360°vyhlídku s tématicky řeše-
nými kapslemi, restauraci, café a bar
a šestihvězdičkové apartmá. Okolí

Tower Park Praha obklopuje park se
zahradní restaurací a letní terasou. Do
příštího roku zde přibude také minigol-
fové hřiště, piknikový trávník a dětské
hřiště. Ve venkovním atriu se bude na-
cházet mobilní podium s hledištěm.

Součástí rekonstrukce v roce
2011/2012 byla i proměna jedné
z kabin v šestihvězdičkový jednopoko-
jový hotel – apartmá One Room Hotel.
Prvotřídní služby a jedinečný design
interiéru jsou samozřejmostí. Hosté se

mohou položit do prostorné postele
a pozorovat město z ptačí perspektivy
obklopeni nejmodernějšími technolo-
giemi a profesionálním personálem.

Během krátké chvíle je také možné
přeměnit apartmá v exkluzivní zaseda-
cí místnost.

Pohled na Prahu z výšky 66 m, di-
gitální audiovizuální výbava, luxusní
mini bar to všechno vytváří z tohoto
jednopokojového hotelu skutečně
jedinečnou záležitost.

TOWER PARK PRAHATOWER PARK PRAHA
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8. VÝROČNÍ KONFERENCE AHR ČR –
BW PREMIER INTERNATIONAL BRNO
Ve dnech 21.–22. listopadu se bude konat odborná konference pro provo-
zovatele a majitele ubytovacích zařízení a restaurací zaměřená na poslední
trendy v oblasti hotelnictví a gastronomie spojená s galavečerem a předá-
ním výročních cen AHR ČR a valnou hromadou členů AHR ČR.

KALENDÁŘ 8. ROČNÍKU ROADSHOW
ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR 2013

GRANDHOTEL
PUPP UVÍTÁ
ÚČASTNÍKY
ROADSHOW
Zveme vás na naší další
8.Roadshow AHR ČR
do Karlových Varů do
Grandhotelu Pupp.
Akce bude probíhat
12. června v prosto-
rách nádherného Slav-
nostního sálu a můžete
se těšit opět na naše
přednášející, kteří mají
připravené prezentace z oblasti marketingu, legislativy, moderních trendů
v hotelnictví a jiné. Přijďte se dozvědět něco zajímavého, účast je zdarma,
podrobnější program a více o přednášejících najdete na webu akce.ahrcr.cz.
Pokud se rozhodnete, stačí poslat přihlášku nebo nás kontaktujte e-mailem:
svecova@ahrcr.cz. Těší se na vás tým Asociace hotelů a restaurací ČR.

CLARION CONGRESS HOTEL
OSTRAVA UVÍTÁ ZÁJEMCE
O DEN GASTRONOMIE
A POHOSTINSTVÍ
Stalo se již tradicí, že se členové asociace
sjíždějí za aktuálními informacemi z oblasti gas-
tronomie na ojedinělou, specificky zaměřenou
akci Gastronomický den. Letos poprvé tato
akce fúzuje s dřívějším „Dnem českého po-
hostinství“ do společné akce „Den gastronomie
a pohostinství“. Ti, kdo se Dne gastronomie
zúčastňují pravidelně, jistě rádi 19. června
přivítají osvědčenou hostitelskou náruč ostrav-
ského Clarion Congress Hotelu, s jeho nově
vybudovanou kongresovou částí. Program
s množstvím informací a zajímavostí je
připravován ve spolupráci s četnými partnery
a odborníky z oboru.

ÚSTÍ NAD LABEM
PŘIVÍTALO 2. ROADSHOW
AHR ČR 2013
Letošní druhá Roadshow AHR ČR, která se
uskutečnila 11. 4. v Clarion Congress ho-
telu v Ústí nad Labem, byla velmi úspěšná
a zaznamenala slušnou účast. Sešlo se
celkem 45 hostů z řad majitelů a provozo-
vatelů hotelů, penzionů a restaurací.
Účastníci přijeli nejen z Ústeckého, ale
i Libereckého kraje. Odborný seminář byl
pro účastníky zajímavý, představení partnerů
AHR ČR i trochu zábavné a přednášky:
„Kvalita je když…“ „Očekávání zákazníků“,
„Zpět k základům kalkulace“, „Současné
trendy v hotelnictví“,„Marketing efektivně –
Z lokálu až na konec světa“, „Využijte příleži-
tost! Školíme vás zdarma!“ „Nový občanský
zákoník – Základy změn v pojetí smluv“...
můžeme všem dále jen doporučovat. Na
závěr proběhla neformální beseda s držiteli
výročních cen AHR ČR z minulých let, ten-
tokrát s Bc. Liborem Novákem ze Zámec-
kého hotelu Třešť a Mgr. Jiřím Nekudou,
ředitelem Hotelové školy Teplice v Čechách.
Rádi bychom poděkovali Clarion Congress
hotelu za skvělé služby, profesionální přístup
a pohoštění, které všem moc chutnalo.
Zveme vás na příští v pořadí 3. letošní
Roadshow pro Prahu a Středočeský kraj,
která se bude konat dne 22. 5. v Corinthia
Hotel Prague, Kongresová 1, Praha 4.
Těšíme se na hojnou účast, začínáme regis-
trací v 8:30 hodin, akci ukončí jako vždy
oblíbená tombola. Účast na akci je zdarma! KVĚTEN ROADSHOW Praha + Středočeský – CORINTHIA HOTEL

22. května 2013 Vysočina PRAGUE PRAHA

ČERVEN ROADSHOW Karlovarský + GRANDHOTEL PUPP
12. června 2013 Plzeňský KARLOVY VARY

ZÁŘÍ ROADSHOW Liberecký + CLARION GRANDHOTEL
Královéhradecký ZLATÝ LEV

11. září 2013 Pardubický LIBEREC

ŘÍJEN ROADSHOW Olomoucký + Zlínský HOTEL JANA
2. října 2013 Moravskoslezský PŘEROV

Jihomoravský
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KROK 1 Je již vaše společnost přihlášena na
www.vzdelavani.czechtourism.cz?
Pokud nejste přihlášeni (nemáte přístupové údaje do systému),
klikněte v pravém horním rohu na tlačítko registrovat a vyplňte
registraci (nezapomeňte potvrdit souhlas se zpracováním vašich
osobních údajů a všeobecnými podmínkami projektu). V této fázi
zadáte zodpovědnou osobu, která bude mít pravomoci přihla-
šovat a odhlašovat sebe i zaměstnance na kurzy a bude infor-
mována e-mailem o aktualitách a všech změnách.
Po potvrzení registrace vám na zadanou e-mailovou adresu
přijde automatický aktivační e-mail. Součástí tohoto sdělení
bude i příloha ve formátu PDF (rekapitulace zadaných údajů).
Ručně vyplňte bod 1 – jméno statutárního zástupce nebo
pověřené osoby, na poslední straně vyplňte datum, místo, pod-
pis a zašlete jej prosím zpět na adresu: Realizační tým OPLZZ,
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Vinohrad-
ská 46, 120 41, Praha 2. Pracovníci CzechTourismu následně
ověří Váš nárok na podporu a zašlou na Vámi zadanou adresu
potvrzovací e-mail se vstupními údaji.

KROK 2 Přihlášení do systému
Na základě obdržených údajů se nyní můžete přihlásit do sys-
tému. Po přihlášení se zobrazí následující profil společnosti
(jméno pověřené osoby, nápověda, FAQ, profil, odhlásit).

Tentokrát jsme pro vás připravili detailní
návod pro přihlašování na kurzy ZDARMA
v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační
úrovně a kompetencí pracovníků
v cestovním ruchu“ krok za krokem.

KROK 3 Profil společnosti
Profil společnosti obsahuje několik záložek (přidat zaměstnance,
zaměstnanci firmy atd.). V této části pomocí těchto záložek
můžete přidávat zaměstnance společnosti, které máte v úmyslu
zasílat na kurzy a naopak zadávat zaměstnance, kteří již v hotelu
nepracují. Pověřená osoba má zde přehled o již absolvovaných
kurzech, kurzech, na které jsou zaměstnanci přihlášení atd.

KROK 4 Přihlášení zaměstnanců na kurz
Po přihlášení do systému klikněte na tlačítko vzdělávací modu-
ly. Následně se Vám zobrazí všechny kurzy, na které se můžete
přihlásit. Vyberte kurz a přidejte zaměstnance z nabídky (zobra-
zují se pouze ti zaměstnanci, které jste přidali v kroku 3 do pro-
filu společnosti).

KROK 5 Potvrzení účastníka
V tuto chvíli máte absolvovány 4 předchozí kroky a přihlášeny
zaměstnance na kurzy. Po uzávěrce přihlášek přijde pověřené
osobě na e-mail žádost o potvrzení účasti jednotlivých osob na
daném kurzy. Po tomto potvrzení se na vás a vaše zaměst-
nance těšíme na kurzech!

NÁVOD,
JAK SE PŘIHLÁSIT
NA KURZY
ZDARMA A BEZ
ZBYTEČNÉ ADMINISTRATIVY!



Školy si myslí, že jejich repu-
taci je ubližováno a žádají
o uznání svých zásluh, a hotely
a restaurace mají pochybnosti
o tom, že odborné školy produ-
kují opravdové znalce oboru.

Co s tím. Dokud si jeden
druhému bude jen dokazovat,

že má pravdu on a ne oni, pak se
snížíme na roveň parlamentu, kde také
nikdo nikoho není schopen poslouchat.
Na rozdíl od nich, nám by mělo jít
o rozkvět našeho oboru a měli bychom
pro to také něco udělat.

Proto vzdělávací sekce připravuje
diskusní setkání v jednotlivých krajích,
na které budou pozváni jak zástupciTE
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Odborné školy se domnívají, že je jim křivděno, když se vede polemika nad odbornou
připraveností absolventů na budoucí práci.

H
oteliéři a restauratéři
však vytýkají ško-
lám, že jejich žáci
přicházejí na svá

pracoviště bez zájmu o obor
a navíc se domnívají, že hned
zítra jim bude nabídnuta ve-
doucí funkce. Odborná veřej-
nost kritizuje nízkou kvalitu odborných
učitelů a jejich nezájem o současný stav
oboru. Školy kritizují nezájem restaurací
a hotelů o možnost poskytování praxe
žákům škol. Obor se diví, jak je možné,
že maturant, který nesloží maturitní zkouš-
ku, obdrží výuční list a nelíbí se mu ani
to, že v konečné fázi toho nakonec učeň
ví o oboru více, než rádoby maturant.

PŘIPRAVTE SE NA DISKUSI
vzdělávání
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odborné veřejnosti, tak zástupci škol,
kde si budeme moci vyměnit zkuše-
nosti a společně řešit vzniklou situaci.
Nečekejme, že nám někdo pomůže,
měli bychom to zkusit sami, protože
odpovědnost za budoucí odborníky je
na naší straně a budeme-li se vymlou-
vat na Ministerstvo školství, vládu
a parlament, tak, bohužel, naše hosty
oni určitě neobslouží.

Budu velice rád, pokud na pozvání
Asociace hotelů a restaurací budete rea-
govat kladně a našich krajských jednání
se zúčastníte. Já za sebe slibuji, že se
budu snažit, aby byla konstruktivní a ne-
trvala déle než 2 hodiny.

Těším se na shledanou.

SEZNAM KURZŮ PRO OBLAST GASTRONOMIE
Řízení úseku F&B
Maximalizace příjmů restauračních zařízení
Marketing restauračních zařízení
Komunikační dovednosti a efektivní komunikace

pro oblast cestovního ruchu
Kalkulace v gastronomických provozech
Specifické jazykové dovednosti pro oblast

stravování
Potenciál nápojů ve vztahu k zisku restaurace
Tvorba jídelního lístku
Profesionální obsluha hostů pro číšníky

a servírky
Gastronomický seminář – Recepce, rauty

a bankety
Gastronomický seminář Moderní česká kuchyně
Gastronomický seminář Ryby

SEZNAM KURZŮ PRO OBLAST HOTELNICTVÍ
Standardní délka trvání kurzu je 8 hodin, včetně přestávek na občer-
stvení. Lektoři, kteří výuku vedou, jsou uznávaní odborníci ve svých
oborech a při výuce kladou velký důraz na propojení teorie s praxí
a příklady dobré praxe.

Koučování pro oblast cestovního ruchu
Budgeting – rozpočtování v ubytovacím zařízení
Základy Revenue managementu pro ubytovací zařízení
Optimalizace provozních nákladů ubytovacího zařízení
Manažerské schopnosti a dovednosti pro oblast cestovního ruchu
Kreativní obchodní strategie a taktiky pro ubytovací zařízení aneb

využití sociálních médií v praxi
Flexibilní cenová politika vs. cenový dumping ubytovacích zařízení
Marketing ubytovacích zařízení
Recepce
Housekeeping
Rezervace
Vyřizování reklamací a stížností pro oblast cestovního ruchu

SEZNAM KURZŮ
PRO OBLASTI HOTELNICTVÍ
A GASTRONOMIE



MAKRO karta: vstupenka do světa čerstvosti, 
kvality a velkého výběru
www.makro.cz

PARTNER PROFESIONÁLŮ

OD ČESKÉHO ČESNEKU OD ČESKÉHO ČESNEKU 
PO PACHINO PO PACHINO 
S VAŠÍ MAKRO KARTOUS VAŠÍ MAKRO KARTOU

Vybírejte z toho nejlepšího, co zelenina může nabídnout. 
Produkty nejlepších pěstitelů z 32 zemí světa jsou tu pro 
vás. Vždy svěží, čerstvé a v nejlepší kvalitě. Mezi celkem 
25 odrůdami rajčat najdete i rajčata Pachino, považovaná 
ve slunné Itálii za vůbec nejlepší, která můžete mít denně 
na stole a ověřit si, že rajskou chutí si opravdu zaslouží své 
jméno.
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Češi dávají v restauracích přednost
pivu „točenému“. To ani v češtině
není zrovna správný výraz. Pivo se
netočí, pivo se čepuje! Jako posedlí
zdůrazňujeme, že nabízíme pivo če-
pované, nikoli „lahváče“, a přitom je
to kromě Čechů ostatním lidem vět-
šinou jedno. V jiných pivních kultu-
rách existují i ušlechtilá piva, která
se v sudu vůbec nevyskytují. Jejich
půvab spočívá v tom, že se po
primárním kvašení dostávají rovnou
do lahví, kde pomalu dozrávají. Nej-
lepší jsou tak tři až pět let poté, co
jste si je zakoupili. V USA si zase
pravověrný pivař v baru poručí lahev
piva, i když mají stejnou značku i na
čepu. Pije rovnou z lahve a dává tím
najevo, že je znalec a že mu ně-

jakých pár centů navíc za ten požitek
stojí…

My však budeme i nadále ve své
nabídce zdůrazňovat, že podáváme
pivo čepované. Nejčastěji se v našich
hospodách objevuje slovo „draught
beer“, případně v ležérnějším ame-
rickém pravopisu „draft beer“. Vý-
znam tohoto slova ale není „čepo-
vaný“, nýbrž „výčepní“, slabší pivo –
u nás od „osmičky“ po „desítku“. To
může být jak v sudu, tak v lahvi nebo
plechovce. Náš anglicky mluvící host
tak nepochopí, že mu nabízíte pivo
čepované. Proto je potřeba použít
výraz „Beer on Tap“.

A ještě jedna rada: všechna hlavní
slova, která jsou součástí názvu jídla
nebo nápoje, se v angličtině většinou

píší s velkými iniciálami. Malými pís-
meny se píší pouze předložky a spoj-
ky. Nabídněte proto svým hostům
třeba Goulash with Dumplings.
A rozhodně k tomu nenabízejte Pils-
ner Urquell Draught, protože Pilsner
Urquell není Draught Beer, ale Pre-
mium Lager.
A vy ho můžete mít „in bottle“ nebo
„on tap“.

MÁTE PIVO VÝČEPNÍ
NEBO NA ČEPU?

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb angličtina v restauraci 2. díl



czech specials
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Co patří mezi gurmánské
speciality v Krkonoších
a najdou je hosté na vašem
jídelním lístku?
Samozřejmě tradiční Krkonošské ky-
selo a Krakonošův oheň z vepřové pa-
nenky s cibulkou, chilli a smetanou
doplněný domácími bramboráčky.

Můžete se pochlubit nějakou
ryze místní specialitou?
Ano, máme naši místní specialitu, a to,
Kuřecí prsíčka „báby mlíkařky“ nakláda-
ná v bílém jogurtu se směsí koření a po-
dávaná se šťouchanými bramborami.

Vyhledávají vaši hosté jídla
české kuchyně? Která patří
mezi nejoblíbenější?
Jídla z české kuchyně jsou nejprodá-
vanějšími položkami. A jednoznačně
TE
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Hotel HORIZONT se nachází v centru malebného horského
střediska Pec pod Sněžkou, na úpatí Sněžky, nejvyšší hory
České republiky. Vedle ubytování v moderně vybavených
pokojích nabízí hotel v každém ročním období mnoho
doprovodných služeb a také skvělou krkonošskou,
českou i mezinárodní gastronomii. Kladou zde velký
důraz na čerstvost použitých surovin a nabízených
jídel. Nejen o místní gastronomii jsme si povídali s Jiřím
Švestkou, šéfkuchařem hotelu Horizont.

POSTUP: Kuřecí prsíčka očistíme, omyjeme, nasolíme,
okořeníme a naložíme do bílého jogurtu, nejlépe přes noc.
Na pánev dáme olivový olej, zahřejeme a naklademe
prsíčka na rozpálený olej, opékáme po obou stranách
zhruba na každé straně po pěti minutách dozlatova. Maso
zůstane uvnitř pěkně šťavnaté a křehké. Delší dobu
opékání nedoporučujeme, maso pak dostává pevnější
konzistenci a je tuhé.
Jako příloha se hodí šťouchané brambory a různě tepelně
upravená zelenina, nebo čerstvé zeleninové saláty.

Kuřecí prsa báby mlíkařky
SUROVINY NA 4 PORCE:
4 ks kuřecích prsíček, 250 g bílého jogurtu, cca 3 g soli,
cca 5 g koření na pečené kuře, 60 g olivového oleje

KRAKONOŠŮV OHEŇ
HOSTÉ MILUJÍ

mezi nimi vítězí již zmíněný Krakonošův
oheň, Svíčková s domácím buclatým kned-
líkem a samozřejmě Krkonošské kyselo.

Může si u vás bez obav
objednat jídlo české kuchyně
i zastánce „lehčích“ pokrmů?
Určitě může, například již zmiňovaná
Kuřecí prsíčka báby mlíkařky marinovaná
v jogurtu se směsí koření, nebo naší
chloubu carpaccio z červené řepy.

Bylo těžké zařadit se mezi
certifikované restaurace
a získat nálepku Czech
Specials?
Pro nás to těžké nebylo, většinu kritérií
jsme splňovali již před certifikací.

Vnímáte certifikaci jako výhodu?
Jednoznačně ano. Pozitivně tuto certifi-

kaci vnímají také domácí i zahraniční
hosté, je pro ně zárukou kvality, ale
i autentičnosti pokrmů, které restau-
race v hotelu Horizont nabízí.

Jaký výlet do okolí byste
doporučil návštěvníkům
restaurace?
Od Horizontu do Modrého dolu, potom
vystoupat na Richtrovy boudy a zpět
dolů do Pece pod Sněžkou. Je to pří-
jemná vycházka s nádhernými výhledy
do Modrého dolu, na Luční horu, Stud-
niční horu i na Sněžku, naší nejvyšší
horu.

(Na toto téma jsme vyzpovídali ještě
Restauraci U Bulánka a Horský Hotel
Nástup – celé články najdete na našem
Facebooku a na webu www.ahrcr.cz).
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I
NTERGRAM vychází dle svých
internetových stránek z analýzy
Ústavu autorského práva, práv prů-
myslových a práva soutěžního PFUK

ze dne 27. 3. 2003, která považuje za
užití předmětů ochrany mimo vlastní po-
třebu, tedy pro veřejnost, situaci, kdy uži-
tí přesahuje rámec soukromého, tj. rámec
osobního soukromí fyzické osoby.

Naproti tomu např. komentář k autor-
skému zákonu z roku 2007 (Telec, I.,
Tůma, P. Autorský zákon. komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str.
220 a násl.) uvádí, že pojem „sdělování
veřejnosti“, jakožto právní pojem, není
výslovně obsažen v českém právním
řádu, avšak lze dospět k závěru, že jde
„o jakékoli sdělování díla, které se děje
za účelem přímého či nepřímého
hospodářského nebo obchodního
prospěchu a rovněž i všechna jiná
sdělování, která z pohledu sdělovatele
směřují vůči individuálně (jmenovitě)
neurčenému okruhu osob.“. Komentář
dále uvádí, že „Naopak nutné je v pří-
padě zpřístupňování díla individuálně
určenému okruhu rozlišovat, zda dochá-
zí k užití díla za účelem hospodářského
prospěchu, či pouze v časové a místní
souvislosti s touto činností. Výkonem au-

INTERGRAM A PLACENÍ
AUTORSKÝCH ODMĚN
ZA UŽÍVÁNÍ AUTORÁDIÍ

torského práva na sdělování díla
na veřejnosti může být tedy
např. provozování hudebních děl
zaměstnancům ze strany zaměst-
navatele za účelem zpříjemnění
pracovního prostředí či zlepšení
jejich pracovních výkonů…“

Právě výše uvedené rozdíl-
nosti nás vedou k pochybám, zda-li,
příp. kolik rozhlasových přístrojů lze
podřadit pod kategorii, která je zpoplat-
něna, a kolik nikoli, a z toho vyplývající
pochyby o tom, kolik přístrojů má být
uvedeno v dotazníku. Poté, kdy jsme se
obrátili na INTERGRAM, jakožto kolektiv-
ního správce zastupovaného pro komu-
nikaci s vámi společností Collective
Intelligence, a.s. se žádostí o názor, ob-
drželi jsme odpověď, že pokud jde o au-
torádia umístěná ve služebních vozidlech,
ví INTERGRAM o tom, že Ministerstvo
kultury ČR připravuje sjednocující sta-
novisko a ačkoli ministerstvo není vykla-
dačem zákonů a tedy jeho výklad není
nutno dodržovat, zavazuje se INTER-
GRAM v plném rozsahu jeho názoru re-
spektovat.

Dne 16. 12. 2011 vydalo Ministerstvo
kultury ČR očekávané Informativní sta-
novisko odboru autorského práva Minis-

terstva kultury k nárokování
odměn za užívání autorádií ve
služebních vozech. Z tohoto
stanoviska vyplývá, že s právním
názorem kolektivního správce
INTERGRAM se Ministerstvo
kultury neztotožňuje. Hlavním
důvodem je evropská judi-

katura, a to zejména rozsudek soudního
dvora EU C-306/05, z něhož vyplývá, že
výraz „veřejnost“, který je, jak jsme
uváděli v naší předchozí korespondenci,
předmětem sporu, protože se nejedná
o legálně vymezený pojem, je „dosti
vysoký počet osob“. Zásadním aspek-
tem je i podmínka individuality určení
příjemců. Z definice pojmu může do-
cházet i v rámci právnické osoby k ne-
veřejnému sdělování, ale je nutno, aby
sdělování nepřesáhlo individuálně urče-
né osoby. Zároveň cit. rozsudek
akcentuje také nutnost brát v potaz pod-
mínku hospodářského nebo obchod-
ního prospěchu, která je zohledněna
i v ust. § 100 odst. 6 písm. a) a b) aktuál-
ního autorského zákona. Z výše uve-
deného vyplývá, že v okamžiku, kdy je
jakékoli rozhlasové či televizní zařízení
užíváno individuálně určenými osobami
a toto užívání není navíc nemá pro pod-
nikatele hospodářský prospěch, není za
stávajícího stavu, respektovaného
i kolektivním správcem INTERGRAM,
nutno taková zařízení zpoplatňovat.
V případě, že však jsou taková zařízení
používána např. v kantýně apod., tedy
takových místech, která jsou navště-
vována širokým okruhem osob, nelze
podle našeho názoru považovat jeho
uživatele za individuálně určené a je
nutno taková zařízení zpoplatnit.

§
V této věci jsme hovořili telefonicky jak se společností Collective Intelligence, a.s., tak
i INTERGRAMem samotným. Důvodem je nejasnost právního výkladu pojmu „veřejnost“.
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TRADICE ZAJÍMAJÍ TŘI PĚTINY NÁVŠTĚVNÍKŮ
Celé tři pětiny návštěvníků českých regionů mají během dovolené v ČR zájem
poznat něco z tradic navštíveného regionu. Největší zájem je o tradiční řemesla
a výrobky, lidovou architekturu a lokální gastronomii, vyplývá to z výzkumu agen-
tury CzechTourism.

Zájem návštěvníků o tradice během dovolené zkoumala agentura CzechTourism
v rámci pravidelného monitoringu chování návštěvníků v turistických regionech.
Podle výsledků výzkumu se lidé nejvíce zajímají o tradiční řemesla a výrobky (46 %),
lidovou architekturu (45 %) a lokální gastronomii (43 %).

Například návštěvníci Šumavy měli největší zájem o místní gastronomii (65 %),
o tradiční řemesla a výrobky (58 %). Lidová architektura zaujala nejvíce v regionu
Plzeňsko a Český les (71 %).

Na propagaci tradičních prvků nehmotného kulturního dědictví bude zaměřen
projekt agentury CzechTourism „Tradiční Česko všemi smysly“. Smyslem projektu
je vytvoření komplexního produktu cestovního ruchu, který bude zastřešovat
a propojovat již existující prvky převážně kulturního nehmotného dědictví v kombi-
naci s lidovou architekturou neoddělitelně spjatou s každým místem. Projekt se
zaměřuje na tradiční řemesla a řemeslnou výrobu, gastronomii a kulinářské po-

stupy, také na folklor, nářečí (dialekt)
a lidovou architekturu – to vše umožní
poznat každý region uceleným způso-
bem právě prostřednictvím toho, co je
pro něj typické a zejména tradiční.

Výzkum mapoval také další detaily
chování českých návštěvníků v tuzem-
ských destinacích. Celkem se šetření
zúčastnilo přes 25 tisíc respondentů.

NOVÁ ŘEDITELKA
PIS V PRAŽSKÉ
SEKCI AHR ČR
Pražská sekce se sešla 9. 4. 2013
v pražském Hotelu Olympik. Hlavním
bodem programu bylo seznámení
s novou ředitelkou Pražské informační
služby PhDr. Norou Dolanskou.
S jejím příchodem do této významné
pražské instituce, dochází přirozeně
k mnohým změnám. Jak Nora Dolan-
ská ve svém vystoupení sdělila, budou
posíleny sekce public relations a mar-
ketingu a vznikne nový sektor strategií
a analýz. Pražská in-
formační služba by se
chtěla co nejvíce při-
blížit obdobné instituci
ve Vídni, která svojí
kvalitou dlouhodobě
patří k evropské špič-
ce. Ve svém vystou-
pení nová ředitelka
dále informovala o zvýšení počtu Infor-
mačních center v centru Prahy. Počítá
se i s vydáním celé řady specificky za-
měřených propagačních letáků pro
návštěvníky Prahy. Od letošního
května se jedná o nový incomingový
Newsletter pro odbornou veřejnost
i v angličtině s užitečnými informacemi
pro cizince. V dohledné době by měla
začít vycházet i jeho mutace v němči-
ně a francouzštině. Pozornost Praž-
ské informační služby se zaměří i na
opatření proti neautorizovaným prů-
vodcům. Vítanou informací bylo sdě-
lení, že probíhají jednání s Dopravním
podnikem hl. města Prahy, aby se
Prague Card stala součástí Pražské
karty. Pražská informační služba je při-
pravena uzavřít s Dopravním podni-
kem smlouvu na prodej 1 – 3 denních
jízdenek v pražských Informačních
centrech. Přítomní členové AHR ČR
popřáli Noře Dolanské mnoho úspě-
chu s nadějí, že spolupráce subjektů
působících v oblasti cestovního ruchu
Prahy nabere nový dech a energii a při-
spěje tak k jejímu oživení a zkvalitnění.

STOP AND STAY: TRADICE, KTERÁ SE OSVĚDČUJE
Ve dnech 25. a 26.4. se uskutečnil v Litoměřicích již pátý ročník konference o ces-
tovním ruchu Stop and Stay 2013, tentokrát na téma: „Voda nás spojuje“, věnovaný
životodárné vodě a její úloze v cestovním ruchu. Nad konferencí převzal odbornou
záštitu Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism. Partnerem akce byla
Ústecká sekce AHR. Po slavnostním zahájení, přivítal všechny přítomné Ladislav
Chlupáč, starosta města Litoměřic a Rostislav Vondruška, generální ředitel agentu-
ry CzechTourism. V odpoledních
hodinách konference pokračo-
vala na výletní lodi Porta Bohe-
mica. Součástí programu bylo
předávání výročních cen.

Krajská sekce AHR ČR udělila
v letošním roce tyto ceny:
Hotelem Ústeckého kraje za rok
2012 se stal Clarion Congress
Hotel, Ústí nad Labem provo-
zovaný společností CPI Ho-
tels, a.s., Restaurací Ústeckého
kraje za rok 2012 byla oceněna restaurace Pastýřská stěna, Učitelem odborného
předmětu Ústeckého kraje za rok 2012 se stal Ladislav Pertl z Hotelové školy v Tep-
licích. Ocenění získala při příležitosti životního jubilea za dlouhodobou pedagogickou
činnost Anna Müllerová ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb z Litoměřic.

ZIMNÍ SEZONA V RESORTU
VALACHY BYLA ÚSPĚŠNÁ
V Resortu Valachy, který sdružuje hotely Lanterna, Horal
a Galik a Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích, hod-
notí právě skončenou zimní sezonu jako velmi vydaře-
nou. Obsazenost hotelů v lednu a únoru se udržela na
stejné úrovni, mírně ale vzrostly tržby. Návštěvnost
v březnu se dokonce mírně zvýšila. Napomohl tomu
průběh letošní zimy, která byla na rozdíl od té loňské při-
bližně o měsíc delší a na Valašsku ji provázely výborné
sněhové podmínky pro lyžaře i běžkaře. Návštěvnost ve
Ski areálu Razula vzrostla o 10 %.
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PLZEŇSKÁ SEKCE AHR ČR ZASEDALA V HOTELU MARRIOTT
Plzeňští kolegové se 23. 4. sešli k jednání v plzeňském Hotelu Marriot. Přítomné členy asociace a hosty přivítal Martin Havlík,
předseda tamní sekce. V programu setkání zaujali svým vystoupením hosté. Prvním z nich byl Doc. Dr. Petr Kolísko PhD., který

představil svůj projekt „Stezky zdraví v Plzeňském kraji“ a nabídl přítomným několik možnosti
k jeho využití. Ing. Ivo Šašek CSc. ze společnosti Úhlava představil způsoby spolupráce při
prodeji voucherů rodinných balíčků. Mgr. Tomáš Sladký ze společnosti TOS Production –
Czech Beer Fest – přišel s nabídkou zajímavé možnosti propagace podniků přítomných
členů AHR na putovním festivalu České gastronomie v zahraničí (v Německu a ve Skan-
dinávii). Vedoucí návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje Robert Požárek informoval
o možnostech spolupráce. Za Krajský úřad Plzeňského kraje vystoupil Mgr. Vilém Volf a na-
bídl přítomným k dispozici propagační materiály kraje. V programu setkání byly projednány
otázky vzájemné spolupráce a možnosti jejího využití. Diskutovalo se také o problematice
zviditelnění činnosti krajské sekce a rozšiřování její členské základny.

INZERCE

Toshiba TCxWave 
Jedna platforma 
pro různé účely

výjimečný design 
neuvěřitelně přizpůsobivá 
spolehlivá a robustní

Prodejní místo, které bude hrdě reprezentovat vaši značku

Pro více informací pište na e-mail: ToshibaGCS@atcomp.cz

HOTELOVÍ HOSTÉ V PRAZE POMÁHAJÍ
Hosté pražských hotelů Hilton přispěli velkou měrou na pomoc znevý-
hodněným dětem a mladým lidem. V každoroční kampani nadace Hilton
in the Community Foundation vytěžili částku 38 468 Kč. Kampaň „Small
Change, Big Difference“ probíhala v Hilton Prague, Hilton Prague Old
Town a dalších 143 hotelech ve 21 zemích světa. Od října do prosince
2012 bylo v celkové kampani vybráno přes 177 500 Euro.

Hosté hotelů Hilton Worldwide jsou vybízeni, aby dobrovolně ke svému
účtu přispěli částkou 1 Euro. (Od počátku kampaně v roce 2004 se vy-
bralo již 1,33 milionu Euro ve prospěch dětských charitativních organi-
zací).

V České republice byl výtěžek z kampaně věnován Nadaci Terezy Max-
ové, která podporuje sirotky nebo děti, které potřebují podporu okolí.

Pro více informací o kampani a nadaci Hilton in the Community Foun-
dation najdete na stránkách www.hilton-foundation.org.uk.
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P
rojekt Modrá úsporám přiná-
ší řešení pro všechny majite-
le a provozovatele ubytova-
cích a restauračních zařízení

od malých hospůdek a rodinných
penzionů až po hotelové komplexy
a stravovací řetězce.

Modrá úsporám sníží spotřebu
vody až o 70 % bez ztráty komfortu
pro uživatele.

Modrá úsporám sníží spotřebu energií
nutných pro výrobu teplé vody.

Modrá úsporám ochrání profesio-
nální spotřebiče a zařízení.

Modrá úsporám zvýší účinnost a pro-
dlouží životnost spotřebičů a zařízení.

Zvyšovat ceny služeb zákazníkům
nelze do nekonečna. Snižovat
očekávaný komfort už vůbec ne.
Kde ale brát na neustále rostoucí
ceny základních vstupů jako
jsou voda a energie?

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ
REŽIJNÍCH
NÁKLADŮ
BEZ SNÍŽENÍ
KOMFORTU

Jistě velmi dobře znáte případy, kdy
si hosté pletou sprchy se saunou
a četnost s délkou provádění každo-
denní hygieny oproti vlastním domo-
vům zvyšují geometrickou řadou.
Náhlá potřeba ledových nápojů a je-
jich „výroba“ pod tekoucí vodou by
doma také jistě neobstála. V restau-
racích dobře vyladění hosté občas
zapomenou na toaletách baterie
uzavřít a někdy to bývá i úmysl. Pod
heslem „z cizího krev neteče“ se sau-
nuje, chladí a zapomíná nejlépe.

Za zlomek hodnoty vašeho podni-
kání, návratnost investice běžně do
3 měsíců, vám Modrá úsporám

PRO AHR ČR VYDÁVÁ
Cortina Park, s.r.o.
Bakalářská 23, 108 00 Praha 10
www.gastroahotel.cz
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Mediální partneři AHR

přináší podstatné a trvalé snížení
vašich režijních nákladů, konkurenč-
ní výhodu a méně otrávený a unave-
ný personál (snadnější úklid a údržba).

Zapojení do programu Modrá úspo-
rám je mimo jiné vizitkou odpovědné-
ho chování k jednomu z nezastupitel-
ných zdrojů života na Zemi, vodě,
kterou vaši zákazníci jistě ocení.

Více informací a kontakt na
www.modrausporam.cz

(1. část)


