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v době, kdy vzniká tento úvodník, zbývá jen několik týdnů do předčasných
voleb. Až jej budete číst, pravděpodobně již budeme všichni chytřejší.
Vždy platilo a platí stále, že si naše organizace zachovává svůj „po
Švýcarsku“ neutrální postoj ke všem politickým stranám, protože nám jde
o věc, o udržitelnost podnikání bez ohledu na to, kdo má právě většinu
v Parlamentu. Jedním ze tří charakteristických rysů každé politické strany
je snaha o získání politické moci ve volbách. A proto také okamžik voleb
je jediným momentem, kdy nás politici opravdu potřebují. Rozhodli jsme
se s kolegy, že této situace tentokrát využijeme, abychom se zeptali
politických stran, které se ucházejí o křesla v Parlamentu, jak se chtějí
postavit k problematice cestovního ruchu respektive hotelnictví
a gastronomie. Zároveň jsme navrhli některá řešení, na kterých jsme
připraveni kdykoli spolupracovat po odborné stránce. Odpovědi
poskytneme svým členům v případě, že je do voleb získáme. Je pravda,
že slibem nikdo nikdy nikoho neurazí, ale pokud jakýkoli obdržíme,
budeme si jej pamatovat a snažit se po volbách navázat na něj spoluprací
se zákonodárci a vládou. Dopis, který jsme adresovali předsedům stran,
jež mají naději, že se do Poslanecké sněmovny ČR dostanou, naleznete
v tomto zpravodaji. Problematiku, kterou bychom chtěli řešit, jsme rozdělili
do tří oblastí – rovné podmínky v podnikání, koncepční podpora
cestovního ruchu, ochrana zákazníka a zvyšování kvality služeb.
Doufejme, že se nám v rámci skromných možností podaří přispět k tomu,
aby politici brali náš obor jako významný zdroj pracovních příležitostí
a hospodářského růstu. Doufejme, že v programovém prohlášení příští
vlády bude cestovnímu ruchu věnován větší prostor než jen několik
všeobecných, nic neříkajících řádek na předposlední straně dokumentu.
Indický učitel a mystik Osho, který strávil nějaký čas v USA a zemřel
koncem minulého století, řekl: „Politika je jedinou profesí, na kterou
nepotřebujete žádnou kvalifikaci.“ Osvícení politikové by měli rozhodovat
nejen na základě svého svědomí, ale také vědomí. Měli by mít zájem
získat pro svou práci kvalifikované informace
a naslouchat. Nejen před volbami. Na nás pak je,
abychom jim poskytli dostatečné informace
a racionální argumenty. Já jen dodávám slova
z jedné scénky pana Wericha: „Když něco nevím,
tak se zeptám...“ a držme si palce.

S úctou Váš
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Stalo se
12. září – jednání s ředitelem
agentury CzechTourism panem
Rostislavem Vondruškou a ná-
městkem ministra pro místní rozvoj
Michalem Janebou ve věci další
podpory a spolupráce na projektu
Národního systému kvality služeb
a podpory klasifikace ubytovacích
zařízení Hotelstars Union.

26. září – jednání Klasifikační
komise a Rady AHR ČR. Zápis
z Rady je k dispozici na webu
AHR ČR v části pro členy. Klasi-
fikační komise, mimo jiné, projed-
nala připravované převzetí mezi-
národního sekretariátu HSU, který
AHR ČR povede v roce 2014.

4. října – zasedání správní rady
Nadace AHR ČR, která potvrdila
na další období jako předsedkyni
paní Ivanu Němcovou. Novou
členkou správní rady nadace se
stala paní Nora Dolanská, ředitelka
Pražské informační služby.

10. října – jednání s Markem
Mrázem z agentury CzechTourism
ve věci marketingové podpory
klasifikovaných zařízení v příštím
roce. Byla dohodnuta spolupráce
na katalogu klasifikovaných zaří-
zení, který bude mít také elektro-
nickou podobu, a účasti AHR ČR
na mezinárodních veletrzích, kde
bude propagovat své členy.

NABÍDKA NÁKUPU ENERGIÍ A PLYNU PRO ČLENY
Počátkem října obdrželi naši členové nabídky čtyř dodavatelů elektrické energie
a zemního plynu na rok 2014. Vzhledem k tomu, že asociace nemůže nakoupit tyto
komodity za své členy hromadně v nejvýhodnější okamžik a nezná přesné objemy od-
běrů jednotlivých členů, vybrali jsme pro vás nejnižší nabídky na základě výběrového
řízení. Nabídky jsou tedy orientační a je nutné je brát jako maximální ceny, které by již
naši členové rozhodně neměli při jednání s dodavateli překročit. Naopak dle objemu
odběru a času nákupu je možné s uvedenými dodavateli vyjednat individuálně ještě
nižší sazby. Nabídky byly sestaveny především pro maloodběratele s tím, že partneři
jsou připraveni k individuálnímu jednání s velkoodběrateli. Podmínkou pro zařazení do
nabídky bylo, že ceny budou minimálně o 10 % nižší než v letošním roce.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Členská základna od počátku roku dynamicky roste, což je také ukazatelem, že
aktivity, které asociace pro členy připravuje, jsou pro ně zajímavé. Od ledna do
září vzrostla členská základna celkem o dalších 125 členů. Mezi nové členy za
poslední měsíc patří: EuroAgentur Hotel Buchlov, Buchlovice; EuroAgentur Zá-
mecký Hotel Hrubá Skála, Turnov; Hospodářský dvůr Bohuslavice, Telč; Hotel
Skalní mlýn, Blansko; Hotel Zlatá včela, Domažlice; Panský dům, Chotěboř; Pen-
zion Bezdrev, Zliv; Penzion u Koblížka, Hustopeče; Penzion U Militkých, Železnice;
Resort Johanka, Kamenice nad Lipou; Restaurace Daangelo, Cheb; Restaurace
U Pajdlů, Kelč; Rozmarýn restaurace a penzion, Vsetín.

PŘIPRAVUJEME MOŽNOST PROPAGACE
ČLENŮ NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH
V rámci marketingové podpory připravujeme pro členy možnost využít zázemí
AHR ČR na vybraných evropských veletrzích cestovního ruchu. V této souvis-
losti jednáme s agenturou CzechTourism o možnostech výstavní plochy v rám-
ci jednotné expozice ČR, kde by asociace měla část výstavní plochy a kterou
by zajistila i po stránce personálního obsazení. Členům by se tak naskytla pří-
ležitost využít tato místa pro svou prezentaci a jednání s obchodními partnery
v jimi preferovaný čas. O možnostech spolupráce a zajištěním akcí ze strany
AHR vás budeme informovat do listopadu 2013.

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – STR REPORT PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto poděko-
vat paní Doc. Ing. Jarmile In-
drové, CSc. za mnohaletou
podporu Nadace AHR ČR.
Velmi si vážíme její významné
spolupráce, kterou pomohla
mnoha dětem z dětských do-
movů vstoupit do života dos-
pělých a spojit svou pracovní
kariéru s oborem cestovního
ruchu. Paní docentka ukon-
čila počátkem října svou čin-
nost ve správní radě nadace.

ZÍSKALI JSME OCENĚNÍ EXCELENCE
Sektorová rada pro hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch, které předsedá naše aso-
ciace, získala za svou činnost ocenění Excelence a zařadila se mezi nejlépe pracující
sektorové rady. V rámci sítě 29 fungujících sektorových rad proběhlo již druhým ro-
kem tzv. hodnocení Excelence sektorových rad, které zohledňuje např. množství a kva-
litu zpracovávaných výstupů, úroveň implementace Národní soustavy kvalifikací do
firemní a personální praxe v daném oboru, plnění plánu prací apod.. SR pro pohostin-
ství, gastronomii a cestovní ruch se stala jednou z pěti nejlépe hodnocených sektoro-
vých rad. Ocenění si jednotliví členové sektorové rady převzali na říjnovém jednání.

Year to Date – August 2013 vs August 2012

Occ % ADR RevPAR Percent Change from YTD 2012

Rev Room Room Room

2013 2012 2013 2012 2013 2012 Occ ADR PAR Rev Avail Sold

Prague 68,9 67,6 69,61 69,81 47,98 47,2 1,9 -0,3 1,7 1,6 -0,1 1,9

Vienna 68,2 69,6 91,52 91,81 62,44 63,87 -1,9 -0,3 -2,2 1,1 3,4 1,4

Budapest 65,4 62,3 64,41 63,51 42,12 39,54 5 1,4 6,5 7,5 0,9 6

Barcelona 73 73,4 116,94 116,13 85,38 85,25 -0,5 0,7 0,1 2,5 2,4 1,8

Berlin 71,6 71,2 84,36 83,85 60,4 59,72 0,5 0,6 1,1 2,5 1,3 1,9

Paris 78,4 78 256,12 249,69200,72194,83 0,4 2,6 3 2,5 -0,5 0

London 81,6 79,4 156,67 175,37 127,82 139,18 2,8 -10,7 -8,2 -4,3 4,2 7,1

Warsaw 70,4 67,7 67,37 87,29 47,39 59,13 3,8 -22,8 -19,9 -17,6 2,8 6,8

AHRzpravodaj_1013:Sestava 1  21.10.2013  9:16  Stránka 2



TE
XT

:(
R

E
D

)/
FO

TO
:A

R
C

H
IV

říjen 2013 3

Na letošní Výroční konferenci budou, jako již tradičně, udíleny Výroční ceny hoteliérům
a restauratérům v sedmi kategoriích. Tentokrát jsou ceny vyrobeny ze skla a vypadají
jinak než dosud. O změně designu cen jsme si povídali s MARKEM ¤ÍHOU,
majitelem a ředitelem společnosti INSIDEA s.r.o.

NOVÝ DESIGN VÝROČNÍCH CEN

Nejen o tom, jak nové výroční ceny, skleněné talíře
s rytinou číšníka „Oskara“, vznikají, jsme hovořili
s jejich tvůrcem, sklářem ZDE≈KEM KUNCEM.

ze sekretariátu

Co pro vás znamená výroba
tohoto ocenění?
Je to pro nás další velký úspěch.
Celé dílo je výsledkem spolupráce
mnoha lidí – od grafiky až po karto-
náž. Těší nás, že jsme se mohli na
této věci také podílet. Podle vzorku
je talíř krásné dílo. Budeme moc
rádi, když ho ocení ti, kteří tvrdě pra-
covali a talíř si odnesou domů.

Jak vzniká takové dílo?
Vše začalo vzorkem. Po schválení pís-
kovací šablony jsme udělali jeden cvič-

ný kus na obroušený blok skla. Ploché
čiré sklo nařežeme na vodním paprs-
ku. Tabuli velmi důkladně očistíme
a potřeme její povrch tekutinou, aby
se stále leskla. Položíme ji na formu
požadovaného tvaru a vložíme do
fusingové pece, jejíž vysoké teploty
700 °C – 800 °C zajistí lehnutí skla
do formy. Po vyndání z pece práce
pokračuje v dílně. Opracujeme okraje
a drobné nečistoty z formy za pomocí
brusičských kotoučů různých mate-
riálů. Přichází čas šablony. Nalepit,
opískovat, očistit a dál už nastupuje
ruční hodinářská práce s lupou rytce
Pavla Vydry. Pavel používá speciální
optické brýle a kotoučky průměru
1 mm – 1 cm.

Jak dlouho trvá rytecká práce
zobrazení číšníka „Oskara“?
Deset až patnáct hodin čisté práce, a to
je zapotřebí šablony. Samotné rozkres-
lení by zabralo více práce a času.

Rytina číšníka je ruční práce.
Jak dosáhnout toho, aby se
jednotlivé kusy od sebe nelišily?
Každý rytec tvoří originály, ale jak
dosáhnout kopie? Je to nemožné!
Pouze se dá přiblížit rozmístění prá-
ce pomocí šablony. Šablona se nale-
pí na daný kus a opískuje v boxu.
Rytec si určí hloubku pískování. Ob-
jekt se očistí a další práce je pouze
na šikovnosti mistra. Právě Pavel Vyd-
ra, je člověk, který se dokáže opako-
vaně ke skice přiblížit.

Jak postupujete, pokud se
uprostřed práce na díle něco
pokazí?
Práce se sklem je jedno veliké riziko.
Sklo je špatný vodič tepla a je velmi
křehké. Každé škrábnutí se musí
složitě odstraňovat. Pokud se něco
nepovede, začneme od začátku. Ke
sklu musíme přistupovat velmi opa-
trně, ale stát se může cokoli.

AHR ČR vás oslovila
s myšlenkou nového
vizuálu výročních cen.
Co vás vedlo k podpoře
zadání a změně vzhledu
výročních cen?
Na počátku spolupráce
s AHR ČR jsme ocenili ak-
tivní přístup k členské základně a zau-
jala nás samotná výroční cena, která
ale v průběhu let mírně ztratila ze
svého „lesku“. Proto jsme navrhli její
redesign, který by opět podtrhl výz-

nam a prestižní hodnotu
této ceny.

Čím jste se inspirovali
při jejich navrhování?
Inspirací byla určitě hlavní
cena „Oskar“, kterou jsme
zobrazili v osobě číšníka.

Ten v sobě spojuje všechny pozitivní
atributy služeb v celém segmentu
HoReCa a jeho přidružených
oborech. Vyobrazení číšníka je právě
tím prvkem, který si každý představí

jako jasného představitele kvality.

Co byste popřál tomuto ocenění
AHR ČR?
Výroční ceně bychom přáli, aby při-
nesla mezi oceněné pocit hrdosti
nad dobře vykonanou a následně
(d)oceněnou práci. A v těch, co
oceněni nebyli, aby zvyšovala touhu
po získání Oskara a jiných cenách,
tak jako tomu je u filmových Oscarů.
Tím by se měl podtrhnout význam
AHR ČR a jejích aktivit.

KAŽDÝ RYTEC
TVOŘÍ ORIGINÁL
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Vážený pane předsedo,
obracíme se na Vás jako nezisková a nevládní organizace, zastupující obor
cestovního ruchu, respektive hotelnictví a gastronomii, která je jeho významnou
součástí. Asociace hotelů a restaurací České republiky reprezentuje 1120 členů
z řad provozovatelů a majitelů ubytovacích zařízení a restaurací s celkovým
počtem přes 58 000 zaměstnanců a téměř 60 000 hotelových pokojů.
Cestovnímu ruchu je stále přikládán našimi politiky velmi malý význam,
přestože je významným zdrojem pracovních příležitostí a to i v oblastech, které
nemají mnoho jiných možností zaměstnanosti. Navíc, podle studie KPMG,
z každé stokoruny, utracené turistou v ČR, stát získává na odvodech 41,- Kč.
Lze tedy tvrdit, že cestovní ruch je velmi významným a efektivním generátorem příjmů pro státní
rozpočet. Náš obor se poslední dobou potýká s velmi malou podporou ze strany státu, není mu kladen
příliš velký význam. To dosvědčuje také programové prohlášení minulé vlády, kde bylo tomuto oboru
věnováno pouze několik všeobecných řádek na poslední straně dokumentu. Z výše uvedených důvodů tedy
bychom byli velmi rádi, kdyby po volbách byla tomuto oboru dána větší pozornost ze strany politiků, vlády
a zákonodárců. Několik myšlenek jsme si dovolili shrnout v následujících bodech:
1) Rovné podmínky v podnikání:
a) Je nutné zefektivnit výběr daní, jejichž zvyšování až dosud dopadá pouze na poctivé podnikatele – navrhujeme
snížení hranice pro povinnou registraci k plátcovství DPH na 500 tis. / Kč v tržbách za 12 po sobě jdoucích měsíců.
b) Podporujeme zavedení povinných registračních pokladen.
c) Zvážení současné struktury DPH – zachování dvou sazeb a převedení pokrmů v restauracích do snížené sazby. Jako
jediný obor má stravování na vstupu sníženou sazbu a na výstupu sazbu základní, takže se daní čistá lidská práce.
d) Prodej přes ulici (Takeaway) ve stravování spadá do snížené sazby, zatímco pokrmy v restauraci do základní. Také tato
nelogická diskrepance by měla být odstraněna, neboť vede pouze ke snižování výběru daní a nerovným podmínkám na trhu.
e) Omezení komerčního podnikání státem dotovaných zařízení – např. jídelny, které zároveň prodávají pokrmy firmám za
dumpingové ceny.
2) Koncepční podpora cestovního ruchu
a) Dokončit přípravu zákona o cestovním ruchu tak, aby byl vyvážený poměr mezi pravomocemi krajů a státu, ale zároveň dán
zákonný rámec pro koncepční plánování rozvoje cestovního ruchu. Jednotlivé koncepce na krajské a národní úrovni by měly mít
jasnou návaznost.
b) Zajistit, aby část finančních prostředků, která je generována turisty, například z místních poplatků, byla efektivně
vynakládána na podporu cestovního ruchu v místě, kde byla odváděna.
c) Uvolnit dostatečné prostředky pro podporu cestovního ruchu na národní úrovni – například prostřednictvím agentury CzechTourism.
3) Ochrana zákazníka a zvyšování kvality služeb
a) Zavedení povinné klasifikace ubytovacích zařízení (hvězdičkování) podle evropské normy Hotelstars Union (která u nás již
funguje na dobrovolné bázi). V současné době jsou hotely označovány na základě rozhodnutí investora nebo provozovatele, aniž
by často splňovaly základní předpoklady rozsahu služeb a vybavenosti v dané třídě.
b) Zavedení přísnějších pravidel pro udělování licencí, například pro podniky prodávající alkoholické nápoje. Nově vzniklé
licence získá každý, alkohol je možné prodávat i v trafikách a stáncích, aniž by například zákazník obdržel doklad o koupi.
Licence by měly být přidělovány za podmínky, že podnikatel bude mít registrační pokladnu a bude plátcem DPH.
Vážený pane předsedo, tímto dopisem bychom chtěli nejen vyjádřit svůj názor na potřebné změny v oblasti podnikání v našem
oboru, ale zároveň informovat naše členy z řad provozovatelů a zaměstnanců v cestovním ruchu o programu Vaší strany v této
oblasti. S dopisem i odpovědí seznámíme následně naše členy, jako potenciální voliče. Zároveň jsme připraveni nabídnout naši
podporu a spolupráci v případě, že by výše uvedená problematika byla řešena jak na úrovni vlády, tak například v rámci
zákonodárného procesu. Jsme přesvědčeni, že tyto kroky by pomohly zajistit rovné podmínky v podnikání a přispěly by
k efektivnímu výběru daní a tvorbě nových pracovních příležitostí v našem oboru.
Předem děkujeme za laskavé zvážení návrhů a vyjádření. Přejeme Vám osobně mnoho úspěchů a pevné zdraví.

S pozdravem
Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR

aktuálně

4 říjen 2013

Jak jsme zmínili v úvodníku, rozeslal sekretariát počátkem října dopis prezidenta AHR ČR
předsedům všech politických stran, které mají reálnou šanci získat po volbách svá křesla
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Cílem akce je informovat
členy před volbami o vůli politických stran věnovat větší pozornost
cestovnímu ruchu a získat stanoviska k návrhům AHR ČR, na
jejichž základě budeme po volbách požadovat jejich plnění.

DOPIS AHR ČR POLITICKÝM STRANÁM
TE

XT
:I

N
G

.V
Á

C
LA

V
S

TÁ
R

E
K

AHRzpravodaj_1013:Sestava 1  21.10.2013  9:16  Stránka 4



DPH U TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
POSKYTOVANÝCH V HOTELECH
A RESTAURACÍCH ZŮSTANE BEZE ZMĚNY
Rada ministrů dosáhla politické shody ve věci navrhovaného prová-
děcího předpisu týkajícího se místa poskytnutí telekomunikačních,
vysílacích a elektronických služeb.
Dohoda potvrzuje počáteční návrh Komise, co se týče pravidel upra-
vujících poskytování těchto služeb v restauracích, internetových kavár-
nách, hotelech a (pro externí hosty) v hotelových halách. Ve shodě
s tím se ani současná situace týkající se místa poskytnutí takových
služeb v budoucnu nezmění, což znamená, že sazba DPH používaná
v zemi, ve které má organizace sídlo, bude na takové služby apliková-
na i nadále.
Direktiva 2008/8/EC stanovuje, že od roku 2015 bude platit takové
všeobecné pravidlo, že místem poskytnutí telekomunikačních a vysíla-
cích služeb osobám nepodléhajícím daňové povinnosti bude to místo,
kde má zákazník trvalé bydliště nebo kde obvykle pobývá. Schválený
prováděcí předpis zaručuje v tomto smyslu výjimku týkající se místa, ve
kterém jsou takové služby poskytovány organizacemi v pohostinství.
Toto nařízení bude velmi brzy přijato i formálně, a to jakmile bude do-
končena příprava různých lingvistických verzí již nyní schváleného textu.
AHR ČR spolu s konfederací HOTREC vítá toto rozhodnutí Rady,
neboť tato výjimka byla pro sektor pohostinství nezbytná. Pokud by
tento prováděcí předpis nebyl schválen, všichni poskytovatelé služeb

v pohostinství by museli počítat
s obrovskou zátěží při fakturaci těchto
služeb, neboť by museli zjišťovat trvalá
bydliště hostů a účtovat u takových
služeb sazbu DPH dle tarifů platných
v zemi původu hosta. To by bylo
v praxi neproveditelné.

ze světa

INZERCE

INZERCE

SOČI – 17 NOVÝCH
HOTELŮ
Až se v únoru rozhoří olympijský
oheň, měla by mít Soči 50 000
hotelových pokojů a 17 000 pokojů
na luxusních černomořských lodích,
které budou po dobu olympijských her
kotvit u břehů Soči. Podle odborníků to ale bude
stejně málo, mluví se o potřebě 100 000 pokojů.
Velké obavy jsou i z nedostatku kvalifikovaného
personálu pro převážně 4hvězdičkové nové hotely.
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profil

Na 7. Výroční konferenci AHR ČR v Hradci Králové loni
v listopadu převzal Cenu JUDr. VLADIMÍRA ŠTĚTINY
2012 za celoživotní přínos v cestovním ruchu
a v hotelnictví ING. JOSEF KRÒÎELA, CSC.
Připravili jsme s ním následující rozhovor.

zdravotní péče. Už se neříká
pacient, ale klient. Myslíte si,
že je smysluplné likvidovat
dobře fungující a regulovaný
systém poskytování
lázeňské péče, ve které
jsme v minulosti byli lídry
a vzorem pro celou Evropu?
O přínosu těchto opatření jakkoli
odůvodňovaných zkvalitněním péče
o zdraví člověka a úspornými motivy
mám značné pochybnosti. Je skuteč-
ností, že lázeňství za svou tisíciletou
historii prošlo různými obdobími svého
rozvoje i útlumu z různých příčin. I se
zřetelem nesporného vědeckého po-
kroku v medicíně, farmakologii, tech-
nickém zabezpečení zdravotní péče
i navazujících oborů patří i nadále
k soustavě zdravotnictví jako jeho ne-
dílná součást při následné léčebné
rehabilitaci a prevenci onemocnění, je-
jichž terapie je založena na využívání
přírodních léčebných zdrojů, které se
v naší zemi ve velkém rozsahu na-
cházejí. Lázeňská zařízení jsou i vý-
znamnými zaměstnavateli ve svých

Co pro vás toto ocenění
znamená?
Velmi si tohoto ocenění vážím. Je pro
mě uznáním dlouholetého působení
ve společnosti předních odborníků,
kteří v polistopadovém období poklá-
dali základy moderního hotelnictví,
gastronomie a cestovního ruchu
v naší zemi a zvláště, že nese jméno
jednoho z nich. Spolupráce i osobní
kontakty s osobnostmi jako byl
Dr. Štětina, a dalšími jako pánové
Hlinka, Filip, Bárta, Brdička, Putna,
Smilek, Stárek, paní Němcová, i další
byly pro mě z profesního i lidského
hlediska významným zdrojem poznání
a inspirace pro mou manažerskou čin-
nost v Lázních Luhačovice, které se
díky této součinnosti opakovaně řadily
mezi TOP 100 obdivovaných firem
v ČR a patří i dnes mezi přední lázeň-
ská zařízení v naší zemi.

Dnes se čím dál více hovoří
o krizi našeho lázeňství, lázně
se stávají nedostupnými,
třebaže jsou součástí

SETKÁNI PAPEŽE JANA PAVLA II.
S VELVYSLANCI VE ŠVÉDSKU.

regionech, plátci daní, centry spole-
čenského a kulturního života, ochránci
životního prostředí i cíli zdravotního
a poznávacího turismu. Jejich služby
a lázeňská péče je vysoce efektivní,
transparentní a nejméně nákladná
v oblasti zdravotnictví.

Jedním z trendů dalšího
vývoje hotelnictví je wellness.
Lze souhlasit s názorem, že
v příštích letech bude
wellness ve všech podobách
a modifikacích plnit pokladny
našich hotelů?
Wellness můžeme považovat za nový
trend v oblasti zdravotní prevence a po-
silování fyzické a psychické kondice.
Svým charakterem, strukturou a úrovní
poskytovaných služeb představuje
ekonomicky přínosné rozšíření poby-
tové nabídky hotelů, lázní i dalších
specializovaných zařízení v oboru
preventivní péče o zdraví, pohodu
a kvalitu života jeho uživatelů. Z celo-
světového hlediska si nedovedu před-
stavit moderní hotel, který by neměl

CENU JUDR. V. ŠTĚTINY 2012
ZÍSKAL ING. JOSEF
KRŮŽELA, CSC.

6 říjen 2013

S MANŽELKOU
U MAMINKY
V RODNÉM DOMĚ VE
ŠTÍTNÉ NAD VLÁŘÍ.

VÁCLAV KLAUS HOSTEM
LÁZNÍ LUHAČOVICE, A.S.
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zařízení typu SPA (wellness) ve své
nabídce. Charakteristickým rysem
těchto zařízení je snaha v poskyto-
vaných službách uplatňovat místní,
tradiční i ojedinělé způsoby rehabili-
tace, prostředí zemí a regionů, kde se
tyto hotely nacházejí. Zájem o služby
wellness v naší zemi pramení i z ros-
toucí odpovědnosti člověka za své
zdraví, pro jehož upevnění je prevence
klíčovým faktorem. Z tohoto pohledu
představuje wellness i pro hotely
a nejen pro ně, jak říkají Angličané,
„huge business“.

Jako bývalý diplomat jste
jednou vyslovil názor, že
budoucí vývoj v Evropě bude
velmi silně ovlivňován
ekonomickým rozvojem
jihovýchodní Asie. Zčásti tomu
už tak je, vedle zaměstnanosti,
cestovního ruchu a hotelového
průmyslu zřejmě také ovlivní
naši kulturu. Co může cestovní
ruch udělat pro to, aby tato
globalizační daň nezanechala
na nás drásající stopy?
Je skutečností, že globalizačním pro-
cesům ve všech oborech činností
i ekonomického rozvoje se nelze
ubránit ani vyhnout. Je nezbytné tyto
procesy respektovat a tomuto vývoji
se přizpůsobit, i když návody jak to
řešit nejsou snadné ani jednoznačné.
Jednou z cest v oblasti cestovního
ruchu a kultury se může jevit posílení
národní i regionální identity, rozvoj kul-
turních tradic, zvyků a regionálních
zvláštností v gastronomii, ve způsobu
života a dalších jeho společenských
součástí a v jejich účinné prezentaci
na domácí i zahraniční půdě.
V uplynulém období mě potěšila ros-

toucí návštěvnost a spokojenost hostů
nedávno zrekonstruovaného a dosta-
věného reprezentačního Wellness
hotelu Alexandria v Luhačovicích jako
sedmnáctého investičního projektu za
dobu mého zdejšího působení. Na
druhé straně mně není lhostejný sou-
časný stav a vývoj v oblasti českého
lázeňství a přístup odpovědných
orgánů a jejich představitelů k jeho
překonání.

Jak jste spokojen s výsledky
středoškolského
a vysokoškolského vzdělávání
v oblasti hotelnictví, lázeňství
a turismu u nás? Kterým
směrem by se mělo ubírat dál?
Jedním z předpokladů návštěvnosti
hotelů, gastronomických zařízení i tu-
ristických destinací je kvalita jimi po-
skytovaných služeb. A kvalita, zvláště
v oboru služeb je výslednicí odborno-
sti a profesionality jejích poskytovate-
lů. Zajištění této odbornosti vzděláním
pracovníků a managementu v hotelo-
vém průmyslu i cestovním ruchu se
stalo prioritním cílem již předchůdky-
ně AHR ČR v polistopadovém období
jejího vzniku. Výsledkem byla podpora
rozvoje učňovského a středního škol-
ství, a založení Vysoké školy hotelnic-
tví, cestovního ruchu a lázeňství.
Naplňování tohoto cíle velmi význam-
ně přispívá široká nabídka vzděláva-
cích aktivit různých forem a oborů
organizovaných Asociací hotelů a res-
taurací ČR, které účinně doplňují vzdě-
lávací soustavu v naší zemi. Za
nezbytné pro další období považuji
posílení vědomí nejen provozovatelů
zařízení a poskytovatelů služeb, že pod-
pora vzdělávání a cest vedoucích
k vysoké profesionalitě není jednorá-

zový, ale celoživotní proces s vysokou
investiční návratností. U vzdělávacích
institucí je nezbytná soustavná péče
o kvalitu výukového procesu, jeho ino-
vaci a modernizaci, včetně úzkého
sepětí s praxí.

Byl jste rovněž dva roky
prezidentem Asociace hotelů
a restaurací ČR. Které ze
získaných manažerských
zkušeností ve své dlouholeté
praxi považujete za
nejdůležitější a měli by
o nich vědět nejen budoucí
manažeři, tedy studenti
hotelnictví, lázeňství
a turismu, ale i lidé, kteří už
dnes na manažerských
pozicích působí?
Ve své řídící činnosti na různých před-
cházejících pozicích jsem byl vždy
veden přesvědčením, že můj osobní
zájem a spokojenost se odvíjí přede-
vším od postavení, prosperity a plnění
poslání úřadu nebo firmy a nikoliv na-
opak. Mezi získané zkušenosti a ne-
zbytné v řídící činnosti patří i schopnost
předvídat vývoj v daném oboru činnos-
ti, definovat rozvojovou strategii a získat
pro její uskutečňování své spolupracov-
níky a zaměstnance. Předpokladem je
i osobní příklad a přístup v odpověd-
ném plnění pracovních povinností, sou-
stavná péče o zvyšovaní odborných
a jazykových znalostí, o dobré pracovní
prostředí a vztahy v kolektivech pra-
covníků, včetně jejich odpovídající
odměňování a motivace. Od vedoucího
pracovníka se čekává vedle náročnosti
i nestranný přístup při řešení vztaho-
vých i pracovních problémů, přiměřená
míra osobní skromnosti a lidské poko-
ry, vědomí, že předpoklady dalšího
ekonomického a společenského roz-
voje nespočívají v negaci jeho předchá-
zejícího období, ale v posilování pozitiv-
ních faktoru, které k němu vedou.

Co z toho všeho, co jste za
svůj život dokázal, byste
dneska udělal jinak? Všechno?
V životním osudu člověka není vždy
rozhodující osobní vůle a přání, ale
i situace a skutečnosti, které život
přináší, a které jej v dalším vývoji
ovlivňují. Je věcí každého jednotlivce
jak s těmito skutečnostmi a příleži-
tostmi naloží. Z tohoto pohledu mám
pocit, že jsem svou dosavadní životní
cestu nepromarnil.

říjen 2013 7

Ing. Josef KrÛÏela, CSc.
Narodil se před 76 lety ve valašské vesnici Štítná nad Vláří.

Profesní dráhu zahájil ukončením základní školy po úmrtí svého otce
zemědělce nástupem na jeho místo.

Při zaměstnání vystudoval střední, vysokou i jazykovou školu, vědeckou
aspiranturu v Brně. Absolvoval diplomatickou akademii, postgraduální kurzy
podnikového managementu v zahraničí.

Působil jako učitel na vysoké škole, v poradenské činnosti mezinárodních
vztahů, v diplomacii na půdě OSN a jako velvyslanec ve Švédsku.

Svou profesní dráhu ukončil po dvacetiletém působení ve funkci
generálního ředitele akciové společnosti Lázně Luhačovice.

Je nositelem ocenění Manažer roku v oboru zdravotnictví ČR, Podnikatel
roku a Osobnost Zlínského kraje.
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VEGETARIÁNSTVÍ – NOVÁ
OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST?
Vegetariánství už dávno není jen módním výstřelkem. Lidí odmítajících ve stravě maso
přibývá. Evropské organizace sdružující vegetariány hlásí ročně až 50% nárůst svých členů.

N
a tuto situaci rychle zarea-
goval i hotelový trh. Jak uvá-
dí Maria Horníková v zářijo-
vém vydání COT business

ve svém seriálu zaměřeném na pozo-
ruhodné hotely z různých končin svě-
ta, vegetariáni si mohou vybrat z více
než 330 hotelů, penzionů, léčebných
domů a kongresových center v 50 ze-
mích světa, které na svých stránkách
prezentuje internetový portál
www.veggie-hotels.de provozovaný
mezinárodní hotelovou kooperací
pod názvem VeggieHotels. Nabízí se
zde ubytování s možností stravovat
se zcela bez masa a ryb, a to nejen
v Evropě, ale i v Japonsku, Chile, na
Bali či v Brazílii. Zájem ze strany
hoteliérů vstoupit do kooperace je

veliký – jen v Rakousku, Švýcarsku
a Německu vstoupilo do tohoto spo-
lečenství 90 vegetariánských pod-
niků. Kritéria pro přijetí jsou jasná:
nabízet vegetariánskou stravu.

„Nejen vegetariáni, ale i lidé, kteří
si chtějí od masitých jídel odpočinout
a rádi ochutnají lehká jídla a zajíma-
vé speciality ze zeleniny, vyhledávají
naše služby,“ říká v článku Thomas

Klein, obchodní ředitel VeggieHotels.
„Přijíždí k nám například dvojice strá-
vit ,zdravě‘ dovolenou, i stále zodpo-
vědnější mladé maminky s malými
dětmi, dbající na složení stravy svých
dětí. Vyhovíme i alergikům, pro ne-
mocné máme specifické zeleninové
diety,“ dodává. Klein je přesvědčen,
že již v blízké budoucnosti bude mu-
set mít každá moderní restaurace

a hotel v nabídce široký vý-
běr jídel pro vegetariány.
„Obavy z nutných nízkých cen
za prodávaná jídla nejsou na
místě, chybějící maso v kalku-
lacích lehce nahradí započí-
taná větší pracnost i vyšší
kvalita používané zeleniny,“
uzavírá autorka článku.

hotel/penzion

O TOM, ŽE
VEGETARIÁNSKÉ
JÍDLO MŮŽE
BÝT ATRAKTIVNÍ,
DOKAZUJÍ TŘEBA
V RESORTU
FIVE ELEMENTS
NA BALI
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POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SALIMA

25.–28. 2. 2014
Brno – Výstaviště

7. mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství

29. mezinárodní
potravinářský veletrh

S veletrhy INTECO, SALIMA, VINEX a MBK  
se současně konají veletrhy EMBAX a PRINTexpo 

Termínová sleva
–10 % ze základního nájemného 
do 15. 11. 2013

Základní nájemné výstavní plochy
2 800 Kč/m² (bez DPH)

Kontakty a více informací na: www.salima.cz

19. mezinárodní vinařský veletrh

Souběžně se koná:

28. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií

27. mezinárodní veletrh technologií 
pro tisk, signmaking a signage

26. mezinárodní veletrh zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravování

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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HOTELIÉŘI SE SEJDOU
V BRNĚ NA 8. VÝROČNÍ
KONFERENCI AHR ČR
V hotelu International Best Western Brno se bude konat dne 21. – 22. listopadu Výroční
konference, která je určena provozovatelům hotelů, penzionů, restaurací a všem, kdo se
zajímají o dobré jídlo a cestování. Akce přináší informace o trendech v oboru z celého světa.

10 říjen 2013

D
voudenní konference, jejíž
program vzniká širokou
diskusí odborníků, přinese
pohled na budoucnost

a profitabilitu oboru, nové manažer-
ské přístupy a příležitosti jak uspět
v silně konkurenčním prostředí. Před-
nášek se ujali přední domácí i zahra-
niční odborníci. Hostem konference

bude například také paní Eliška Coo-
lidge Hašková, která působila mnoho
let v Bílém domě. Během galavečeře
budou pak vyhlášeni držitelé výroč-
ních cen za rok 2013 z řad hoteliérů
a provozovatelů restaurací. Více infor-
mací, včetně výsledků ankety Hote-
liér a Restauratér roku je k dispozici
na stránkách www.ahrcr.cz.

„MEGA TRENDY PRO PŘÍŠTÍCH 5 LET, KTERÉ ZMĚNÍ
EKONOMIKU A TEDY I VÁS…“ (Aleš Michl, Raiffeisen Bank)
Postřehy z USA, Číny a Japonska, vztahující se k hotelnictví
a cestovnímu ruchu, postřehy z návštěv českých firem, kursy
měn, úrokové sazby, „nakopávací“ mechanismy k růstu, ener-
getika, možnosti řešení státního dluhu, reakce zákazníka…

„ETIKETA VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU“ (Eliška Hašková
Coolidge, lektorka společenské výchovy a etikety)
Ve svém vystoupení zohlední zkušenosti z etikety v nejvyšších společenských
patrech. V dnešní uspěchané době se často opomíjí elementární pravidla

společenského chování. Kde jinde by se s ním měla veřejnost
běžně setkávat, než v oblasti cestovního ruchu – tedy i hotelnic-
tví a gastronomie. Mnoho hostů hotelových či gastronomických
zařízení přinejmenším otráví nevhodné chování zejména obslu-
hujícího personálu a bohužel výjimkou někdy nebývá ani manage-
mentu. Vraťme oboru kultivované chování personálu a kulturnost
prostředí. Ovlivníme tak chování hostů v našem podniku.

„NOVÁ TVÁŘ POHOSTINSTVÍ“ (Sanjiv Suri, prezident
&CEO společnosti Zátiší Group Praha)
Nejen hotelový průmysl, ale i obor gastronomie prochází svým
vývojem. Do jaké míry se daří v pohostinství reflektovat trendy,
jimiž se bude tato oblast vyvíjet, se ve svém vystoupení zamýšlí
Sanjiv Suri.

„STRATEGIE SVĚTOVÉ ORGANIZACE IH&RA“ (Armin Zerunyan,
GM Hilton Hotels Turkey, člen Executive Committee &
Board of Directors IH&RA)
Ve svém vystoupení podá účastníkům konference informace
o IH & RA, která buduje svoji zcela novou tvář, jíž by iniciovala
obnovený zájem národních asociací o členství ve světové aso-
ciaci.

JUDr. Josef Holík,
AHOL, Ostrava
Program loňské kon-
ference AHR je pro
nás vítanou inspirací,
rozšířením odborného
rozhledu i možností
navázání prospěšných kontaktů.
Takto se například naši studenti
dostali k výkonu praxe na MFF
v Karlových Varech, které si velice
vážíme.

PhDr. Peter
Benkovič, Maxman
Consultants, s.r.o.,
Bratislava
Na minuloročnej kon-
ferencii ma zaujali
tieto dve veci: zaují-

mavý mix prednášok, inšpiratívny
sprievodný program a dynamika
a svižné tempo celej akcie.

Karel Doubek, General
Manager, Hotel ADRIA PRAHA
Jako pravidelný účastník výroč-
ních konferencí AHR ČR mě po-
zitivně překvapil pokračující trend
mezi námi samými: přestali jsme
se mezi sebou přehnaně vytaho-
vat, jsme více ochotni
navzájem sdílet nejen
dobré, ale i špatné
zkušenosti. Přeji si,
abychom ve vzájemné
míře otevřenosti dále
pokračovali.

ZEPTALI JSME SE...
CO VÁS ZAUJALO
NA LOŇSKÉ KONFERENCI
AHR ČR?

NA JAKÉ PREZENTACE SE MŮŽETE TĚŠIT?
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PROGRAM 8.VÝROČNÍ KONFERENCE AHR ČR

1. den – 21. listopadu 2013

0099..0000––1100..0000 RREEGGIISSTTRRAACCEE

1100..0000––1122..0000 88..  VVAALLNNÁÁ  HHRROOMMAADDAA  AAHHRR  ČČRR,,  řřííddíí::  JJoosseeff  KKrrůůžžeellaa

1122..0000––1133..0000 OOBBĚĚDD

mmooddeerruujjee::  RRoommaann  VVaacchhoo

1133..0000––1133..1100 ZZAAHHÁÁJJEENNÍÍ  KKOONNFFEERREENNCCEE,,  MMiicchhaall  JJaanneebbaa,,  nnáámměěsstteekk  mmiinniissttrraa,,  MMMMRR  ČČRR  //
RRoossttiissllaavv  VVoonnddrruušškkaa,,  ggeenneerráállnníí  řřeeddiitteell  aaggeennttuurryy  CCzzeecchhTToouurriissmm

1133..1100––1133..3300 VVIIZZEE  AAHHRR  ČČRR  22001155,,  VVááccllaavv  SSttáárreekk,,  pprreezziiddeenntt  AAHHRR  ČČRR

1133..3300––1144..0000 MMEEGGAA  TTRREENNDDYY  PPRROO  PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍCCHH  55  LLEETT,,  KKTTEERRÉÉ  ZZMMĚĚNNÍÍ  EEKKOONNOOMMIIKKUU  
AA  TTEEDDYY  II  VVÁÁSS......,,  AAlleešš  MMiicchhll,,  RRaaiiffffeeiisseenn  BBaannkk

1144..0000––1144..3300 AAKKTTUUÁÁLLNNÍÍ  PPOOHHLLEEDD  NNAA  CCEESSTTOOVVNNÍÍ  RRUUCCHH  ČČRR  VVEE  SSVVĚĚTTLLEE  
SSRROOVVNNÁÁVVAACCÍÍCCHH  KKRRIITTÉÉRRIIÍÍ  RROOZZVVOOJJEE  ÚÚSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  DDEESSTTIINNAACCÍÍ,,  
VVllaaddiimmiirr  PPrreevveeddeenn,,  ppaarrttnneerr,,  RRoollaanndd  BBeerrggeerr  SSttrraatteeggyy  CCoonnssuullttaannttss

1144..3300––1144..4455 CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK

1144..4455––1155..0055 PPRROOČČ  SSEE  TTUURRIISSTTÉÉ  VVRRAACCEEJJÍÍ  NNAA  SSTTEEJJNNÁÁ  MMÍÍSSTTAA,,  
JJaann  SSttrráásskkýý,,  ppřřeeddsseeddaa  KKlluubbuu  ččeesskkýýcchh  ttuurriissttůů

1155..0055––1155..3300 PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTII  PPRROO  PPRROOPPAAGGAACCII  ČČEESSKKÝÝCCHH  HHOOTTEELLŮŮ  AA  RREESSTTAAUURRAACCÍÍ
VV  ZZAAHHRRAANNIIČČÍÍ,,  VVoojjttěěcchh  KKaaččeerroovvsskkýý,,  řřeeddiitteell  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  zzaassttoouuppeenníí  
CCzzeecchhTToouurriissmm  vv  LLooss  AAnnggeelleess  UUSSAA

1155..3300––1166..0000 PPRREEZZEENNTTAACCEE  DDOODDAAVVAATTEELLŮŮ

1199..0000 GTG Party
KKřříížžoovváá  cchhooddbbaa  NNoovvéé  rraaddnniiccee  BBrrnnoo

2. den – 22. listopadu 2013

0099..0000––0099..3300 NNOOVVÉÉ  SSTTRRAATTEEGGIIEE  SSVVĚĚTTOOVVÉÉ  OORRGGAANNIIZZAACCEE  IIHH&&RRAA,,
AArrmmiinn  ZZEERRUUNNYYAANN,,  GGMM  HHiillttoonn  HHootteell  TTuurrkkeeyy,,  ččlleenn  EExxeeccuuttiivvee  CCoommiitttteeee  &&  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  IIHH&&RRAA

0099..3300––1100..0000 PPŘŘÍÍŠŠTTÍÍ  GGEENNEERRAACCEE  HHOOTTEELLOOVVÉÉHHOO  DDEESSIIGGNNUU  AA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE,,  DDaann  MMrrkkooss,,  HHeexxaappllaann  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssppooll..  ss  rr..  oo..

1100..0000––1100..3300 NNOOVVÁÁ  TTVVÁÁŘŘ  PPOOHHOOSSTTIINNSSTTVVÍÍ,,  SSaannjjiivv  SSuurrii,,  pprreezziiddeenntt  &&  CCEEOO  ZZááttiiššíí  GGrroouupp

1100..3300––1111..0000 CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK

1111..0000––1111..3300 VVÝÝHHLLEEDDYY  VVIIRRTTUUÁÁLLNNÍÍHHOO  SSVVĚĚTTAA  MMAARRKKEETTIINNGGUU  AA  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE,,  JJiiřříí  LLeennkk,,  IInndduussttrryy  SSaalleess  MMaannaaggeerr  vvee  ssppoolleeččnnoossttii  GGooooggllee

1111..3300––1122..0000 PPRREEZZEENNTTAACCEE  DDOODDAAVVAATTEELLŮŮ

1122..0000––1133..0000 OOBBĚĚDD

mmooddeerruujjee::  AAnnddrreeaa  PP..  FFeerrkklloovváá

1133..0000––1133..3300 TTRREENNDDYY  VV  MMAANNAAŽŽEERRSSKKÝÝCCHH  PPŘŘÍÍSSTTUUPPEECCHH,,  MMiicchhaaeell  SSppeecckkiinngg,,  GGMM  HHootteell  HHiillttoonn  PPrraagguuee

1133..3300––1144..0000 EETTIIKKEETTAA  VVEE  SSLLUUŽŽBBÁÁCCHH  CCEESSTTOOVVNNÍÍHHOO  RRUUCCHHUU,,  EElliišškkaa  HHaašškkoovváá  CCoooolliiddggee,,  lleekkttoorrkkaa  ssppoolleeččeennsskkééhhoo  cchhoovváánníí

1144..0000––1144..2255 CCSSRR::  SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT  VV  HHOOTTEELLNNIICCTTVVÍÍ  AA  GGAASSTTRROONNOOMMIIII::
SSkklleenniiccee  ppoolloopprráázzddnnáá  ččii  zzppoollaa  ppllnnáá??,,  KKaarreell  DDoouubbeekk,,  řřeeddiitteell  HHootteell  AADDRRIIAA  PPrraahhaa

1144..2255––1144..5500 VVZZDDĚĚLLÁÁVVAATT  NNEEBBOO  TTRRÉÉNNOOVVAATT??,,  MMiicchhaaeellaa  VVookkoouunnoovváá,,  nneezzáávviisslláá  lleekkttoorrkkaa

1144..5500––1155..1155 CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK

1155..1155––1166..4455 JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  VV  SSEEKKCCÍÍCCHH

SSEEKKCCEE  II..  HHOOTTEELLNNIICCTTVVÍÍ,,  řřííddíí::  JJiiřříí  GGaajjddooššííkk

SSEEKKCCEE  IIII..  GGAASSTTRROONNOOMMIIEE,,  řřííddíí::  PPaavveell  HHlliinnkkaa    

SSEEKKCCEE  IIIIII..  CCSSRR  OOddppoovvěěddnnéé  ppooddnniikkáánníí,,  řřííddíí::  KKaarreell  DDoouubbeekk

1188..3300––1199..1155 WWEELLCCOOMMEE  DDRRIINNKK  OOCCHHUUCCEENNÝÝ  MMAALLÝÝMM  UUMMĚĚLLEECCKKÝÝMM  VVYYSSTTOOUUPPEENNÍÍMM

1199..1155––2244..0000 GALA VEČER S PROGRAMEM
KKuullttuurrnněě  ssppoolleeččeennsskkoouu  ččáásstt  vveeččeerraa  zzaahháájjíí  uuddíílleenníí  VVýýrrooččnníícchh  cceenn  AAHHRR  ČČRR  22001133..  
SSllaavvnnoossttnníí  mmeennuu  pprroo  GGaallaa  vveeččeerr  ppřřiipprraavviill  ttýýmm  kkuucchhaařřůů  BBeesstt  WWeesstteerrnn  PPrreemmiieerr  HHootteelluu  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrrnnoo..
ÚÚččiinnkkuujjíí::  JJaannaa  MMuussiilloovváá  aa  PPeettrr  ŠŠttěěppáánn,,  ssóólliissttéé  MMěěssttsskkééhhoo  ddiivvaaddllaa  vv  BBrrnněě..

BBeesstt  WWeesstteerrnn  PPrreemmiieerr  HHootteell  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBRRNNOO
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hotel/penzion

Vzhledem ke změnám na trhu a s tím spojenými změnami preferencí zákazníků se
postupem času mění očekávání hostů hotelů i ve vztahu ke klasifikaci. Z tohoto důvodu
provádí aliance Hotelstars Union pravidelně každé čtyři roky průzkum potřeb zákazníků
a výsledky tohoto průzkumu následně porovnává s kritérii klasifikace ubytovacích zařízení.

C
ílem této aktivity je aktuali-
zo vat pravidelně kritéria 
pro jednotlivé třídy tak, 
aby od povídala očekávání

zákazní ků. Následně bude navrženo
případ né vypuštění některých bodů
a naopak doplnění toho, co je pro
spokojenost zákazníka důležité. Po -
dobné srovnání provedla v letošním
roce Universita St. Galen ze Švýcar-
ska, pod vedením profesora Christia -
na Laessera. V online kampani „Váš
názor se počítá,“ byli osloveni hosté
ze všech zemí Evropy, aby vyjádřili
svůj názor na to, co je pro ně při ces-
tování nejdůležitější. Celkem bylo 
zís káno 2400 odpovědí, které byly
ná sledně zpracovány a detailní report
je v současné době předmětem dis -
ku se o úpravách oficiální jednotné
klasifikace HSU, která je aplikována
také v České republice. Strategií spo -

lečného řídícího výboru HSU je při -
tom změnit maximálně 10 % ze sou -
časných 270 kritérií, a to s ohledem
na minimalizaci investičních nákladů
provozovatelů ubytovacích zařízení.
Změny by se měly týkat klasifikace 
až od roku 2015. 

Studie rozdělila jednotlivá kritéria
a oblasti služeb do dvou základních
skupin, a to tzv. Attractors – tedy
skupiny, která přímo zvyšuje spoko-
jenost hostů, a „Must have“ tedy
kritéria, která je nutné bezpodmíneč -
ně splňovat, protože v opačném pří-
padě mají přímý dopad na snižování
spokojenosti hostů. Na základě prů -
zkumu bylo vybráno deset hlavních
kritérií pro každou třídu v obou sku -
pinách. V praxi to znamená, že deset
kritérií „Must have“ je naprostou sa -
mozřejmostí, pokud nechceme zvy -
šovat zákaznickou nespokojenost

a deset „Attractors“ jsou kri té -
ria, která, pokud je zákazníko -
vi nabídneme, jednoznačně
jeho spokojenost s našimi
službami pozitivně ovlivní. Ma-
teriál bude zajímavý jistě ne -
jen pro úpravu klasifikace, ale
také pro samot né hoteliéry,
kteří se mohou rozhodnut své
zákazníky více hýčkat.

Při ještě užším souhrnu vý -
sledků, zjistíme dvě nejdůle-
 ži tější kritéria pro všechny zá -
kazníky napříč všemi třídami
(tedy počtem hvězdiček). 
Stu die potvrdila, že jsou jimi
připojení k internetu (konek-
tivita) na hotelových pokojích
a komfort spánku, tedy kva -
lita, pohodlnost a rozměry
postelí. Samozřejmě, že se
v tomto případě nejedná

o žádné objevné zjištění, význam in-
ternetu si uvědomujeme všichni
a důležitost pohodlného spánku byla
jedním z hlavních marketingových
témat některých světových hotelo -
vých řetězců. Studie tento směr
pouze jednoznačně potvrzuje. Aktu-
alizace klasifikace ubytovacích za-
řízení by tedy rozhodně neměla
po levit v oblasti předepsaných ve-
likostí lůžek, o kterých byly již tolikrát
vedeny diskuse. Investoři by měli
rozhodně věnovat pozornost tomu,
aby nakupovali lůžka a lůžkoviny
v kvalitě, která pohodlnost spánku
zajistí. Rozhodně pak prvek, který
jako nepovinný bude znamenat více
bodů v klasifikaci pro provozovatele
hotelů je možnost výběru polštářů.
Co se týká možností připojení na in-
ternet, je tato služba již celkem běž -
ná v hotelech od třídy 3* a výše.
 Vzhledem k poměrně dobré dostup-
nosti těchto technologií a stále nižší
finanční náročnosti jejich provozu by
se však služba připojení k internetu
měla přesouvat i do nižších tříd.
Otázkou stále zůstává, zda by to mě -
la být služba bezplatná, či zpoplat-
něná. Ale to je již na rozhodnutí
každého provozovatele ubytovacího
zařízení, ne předmětem klasifikace,
pro kterou byla studie provádě na.
TOP 10 hlavních kritérií, která studie
označila jako důležitá pro každou
třídu, postupně zveřejníme v dalších
příspěvcích našeho zpravodaje
a budou dostupná také na webu
www.hotelstars.cz.

HOTELSTARS UNION:
VÝSLEDKY PRŮZKUMU
POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ 
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8. ROADSHOW AHR ČR
V PŘEROVĚ HOTELU JANA
2. října se uskutečnila v hotelu JANA v Přerově
poslední Roadshow v tomto roce. Účast byla 
hoj ná, celkem sedmdesát hostů z řad majitelů
hotelů, penzionů a odborných škol z Olomouc-
kého a Zlínského kraje. Děkujeme panu řediteli
Pavlu Čadovi za možnost uspořádat akci v tomto
hotelu. Podě kování patří zároveň i našim partner-
ským dodava telům, kteří se s námi podíleli na 
uspořádání všech  letošních Roadshow. Témata
přednášek měla úspěch a už nyní nás čekají
přípravy na nový, věří me, že ještě zajímavější pro-
gram. Těšíme se na set kání pří dalších akcích
Roadshow v příštím roce.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VALAŠSKÝ FRGÁL
VYHRÁL TVAROHOVÝ Z LESKOVCE
Soutěž o nejlepší frgál je tradičně vrcholem Karlovského gastrofesti-
valu. Letos vyhrál tvarohový frgál Zdenky Pončíkové z Leskovce. Porot -
ci ochutnali rekordních 98 koláčů, o 15 víc než loni. K pořádajícímu
hotelu Lanterna kvůli soutěži zamířily nejen amatérské i profesionální
pekařky, ale také desítky lidí, kteří si nenechali ujít příležitost k ochut-
návce koláčů nejrůznějších příchutí. „Tradičně nejvíc frgálů bylo hruš -
ko vých a tvarohových, nechyběly ale ani jiné tradiční náplně – mák,
povidla, borůvky nebo ořechy. Ke zvláštnostem patřil frgál dýňový
nebo také jablečný, který je velmi málo obvyklý. Poprvé jsme tu měli
povidlový frgál bezlepkový,“ vypočítala vedoucí Spa hotelu Lanterna Zu -
zana Vašutová. V sou těži se hodnotí jak vzhled a chuť frgálů, tak i dodrže-
ní správných parametrů. Pravý valaš ský frgál má mít v průměru 30 cm,
váží přibližně 600 gramů a vždy je pouze s jedno dru ho vou náplní. Těsto
má být tenké v poměru s náplní jedna ku jedné, jen okraje mírně vyšší.
V če le poro ty zasedá kaž dý rok Ladis lav Frgal z Kroměří že. „Roz hodo -
vání bylo opět velmi těž ké. Soutěž  ních frgálů je každý rok víc a jsou čím
dál lepší. Je skvělé, že se soutěž těší tak vel kému zájmu pe kařek a její
popularita stále roste,“ konstatoval Ladislav Frgal.
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vzdělávání

14 říjen 2013

Potíže s provozem? Navštivte naše semináře ZDARMA!
Rádi byste navýšili prodej vaší restaurace? Vyškolíme vám zaměstnance
obsluhy! Na bezplatném semináři Profesionální obsluha hostů pro číšníky
a servírky naučíme vaše zaměstnance technikám upsellingu a komunikace
s hostem. Po absolvování tohoto semináře bude vaše obsluha umět poradit
hostům a zároveň navýšit prodej Vaší restaurace.  
Hledáte nové zdroje příjmů ubytovacího zařízení? Navštivte naše semináře
Rezervace, Flexibilní cenová politka vs. cenový dumping a Základy Revenue
Managementu. Na těchto seminářích vás postupně naučíme, jak nastavit rezer-
vační procesy tak, aby došlo k maxi málnímu zefektivnění příjmů, dále se dozvíte,
jak pracovat s cenou v návaznosti na čase a dosáhnout tak maximálních tržeb. 
Potřebujete proškolit vedoucí jednotlivých úseků? Přihlaste je na Manažer-
ské schopnosti a doved nosti pro oblast cestovního ruchu! Na tomto semináři
se neprobírají žádné diagramy. Velmi praktickým pojetím se účastníci dozvědí,
co je na manažerských pozicích čeká za úskalí a jak se s nimi vyrovnat.
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V průběhu října, listopadu a prosince můžete navštívit zcela nové kurzy, a to jak v Praze,
tak i v Ostravě. Právě v Ostravě otevíráme do konce roku 2013 tři gastronomické
semináře (Italská kuchyně ve vaší restauraci, Low Cost recepty aneb uvažujte
ekonomicky! a Zabíjačka ve vaší restauraci). 

M
imo gastronomie na vás
čekají i kurzy z oblasti
hotelnictví, které jsou
kurzy navazujícími na ty

z minulých období. Můžete se tak
těšit na Řešení stížností a připomí -
nek hostů II – praktický nácvik
zvládání situací nebo druhou část
velmi úspěšného semináře Jak co
nejefektivněji nabízet a prodávat
penzion (či menší hotel). Na 
zákla dě zájmu jsme opět zařadili
seminář určený portýrům – Perfekt -
ní halové služby = symbol luxusu.
Těšíme se na setkání na seminářích
nebo přímo ve vašem zařízení na
seminářích ušitých na míru!

OTEVŘELI JSME NOVÉ KURZY
PODNIKATELSKÉ AKADEMIE! 

ských prací a skoro v každé,
která se zabývala restaurační,
nebo hotelovou činností jsem
si přečetl stesky studentů
nad tím, že jim nikdo nechce
dát žádné číselné informace.
Taková práce „vaří jen z vo -
dy“ a nemůže se ponořit do

podrobnějších ekonomických rozborů.
Jak se mají studenti připravovat na
svou budoucí manažerskou profesi,
když jim ani nechceme říci, jaká je na -
še obsazenost, nebo průměrná cena.
Ten, kdo v oboru podniká již delší do -
bu ví, že, ať chrání svá data jak chce,
ten, kdo je potřebuje znát, si je stejně
dokáže zjistit. Alespoň já s tím neměl
problém a dokonce jsme si každé rá - TE
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Již několikrát jsem se ve svých příspěvcích zmínil o tom, že potřebujeme-li kvalitní
a kvalifikované pracovníky, musíme pro to také něco udělat.

J
estli stále budeme jen
žehrat, že je nemáme
a sami se do vzděláva -
cího a tréninkového pro-

cesu nezapojíme, může me si ce
stále svádět vinu na někoho
jiného, ale mám oba vy, jestli
nás to u našich majitelů omilost -
ní. A i kdyby, náš prob lém to nevyřeší.

Proto bychom se měli opravdu za-
myslet nad tím, zdali děláme ve svých
funkcích vše pro to, aby kolem nás
vyrůstali noví manažeři, kteří nám
s úrovní služeb, profitabilitou i osob-
ními úspěchy pomohou. A přitom je
někdy nutné tak málo. Uvedu příklad.

V uplynulých dnech jsem musel pře -
číst celou řadu diplomových i baka lář -

KAŽDÝ SVÉHO ŠTĚSTÍ
STRŮJCEM

no své výsledky s partnerskými hotely
vymě ňovali a přitom (a možná, že
i právě proto), jsme prodávali za pod-
statně vyšší ceny, než je tomu nyní.
Cenou bychom se měli chlubit a nikoli
ji dát do ilegality, aby se snad někdo
další nedozvěděl, jak jsme levní.

A když k tomu připočítám i fakt, že
naše hotely a restaurace odmítají
i vysokým školám exkurze ve svých
zařízeních, protože nemáme nikoho,
kdo by je provedl, je mi, jak jsem již
v několika minulých příspěvcích
uvedl, z toho všeho smutno.

Nesvádějme proto vše jen na 
školy, i my bychom se měli starat
o to, abychom vychovávali budoucí
manažery. www.artesa.cz 

zelená linka: 800 128 836 | e-mail: info@artesa.cz
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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
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odle novely zákona mě -
lo dojít od počátku ro-
ku 2013 ke sjednocení
saz by daně z přidané

hodnoty na 17,5 %. Na poslední
chvíli vláda změnila původní zá -
měr a sazba daně z přidané hod-
noty byla k 1. 1. 2013 roz dě lena
na sníženou 15% sazbu a zvýšenou 21%
sazbu. Do snížené sazby daně z přidané
hodnoty patří zejména potra viny, nealko-
holické nápoje, městská doprava, knihy,
časopisy a noviny, ubytovací služ by, 
vstup né na kulturní akce, léky… Na úrovni
15 a 21 % by podle dosavadní platné
a účinné úpravy měly sazby zůstat do kon -
ce roku 2015. Od 1. 1. 2016 by se mě la
sazba daně z přidané hodnoty sjednotit
podle původního vládního plánu na 17,5 %.
V současnosti Senátem ČR schvá lený

SAZBA DANĚ Z PŘIDANÉ
HODNOTY V ROCE 2014

vlád ní návrh zá konného opat ření
o změně da ňových zá ko nů v sou-
vislosti s re kodifikací sou kro  mého
prá va nemění saz bu daně z při-
da né hodnoty. Saz ba daně z při -
dané hodnoty zů stane i v roce
2014 zachová na na 15 a 21 %.

Nejdůležitější novinkou zákon-
ného opatření o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva je změna úpravy ručení za neuhra -
zenou daň z přidané hodnoty v případě
poskytnutí úplaty na jiný než správcem
daně zveřejněný bankovní účet. Hlavním
cílem je omezení vzniku ručení za ne za -
placenou daň z přidané hodnoty pouze
na případy, kdy úplata za zdanitelné plně -
ní překročí 700 000 Kč (překročí dvojná-
sobek částky podle zákona, který upra vu-
je omezení plateb v hotovosti). Pro vznik

ručení je irelevantní, zde je úplata poskyt-
nuta celá bezhotovostním převodem, či
částečně v hotovosti a částečně převo-
dem bezhotovostním. Zkoumá se vždy
úplata v celkové výši. Touto změnou by
mělo být podle zákonodárce dosaže no
toho, aby ručení vznikalo pouze v přípa -
dech, kdy je zvýšené riziko neodve de ní
daně z přidané hodnoty. 

Toto zákonné opatření bude platné
a účinné pouze v případě, že jeho při-
jetí bu de po tvrzeno na první schůzi 
no vé Po slanecké sněmovny zvolené
v říjnových volbách.

Vzhledem k současné často nepřehledné zákonodárné činnosti stojí za připomenutí vývoj
sazby daně z přidané hodnoty podle platných a účinných předpisů a jaké změny můžeme
od 1. ledna 2014 čekat.

T
ato zařízení se uměle
snaží držet svůj obrat
pod hranici povinné
registrace 1 mil. Kč

a samozřejmě optimalizovat
daňové zatížení. Tento způsob
podnikání vznikl v době, kdy
byl rozdíl sazeb DPH na potra -
viny a na restaurační služby významný.
V současné době rozdíl sazeb není již
tak znatelný, s platností od 1. 1. 2015 je
již uzákoněna jedna sazba DPH, rov -
něž od této doby bude snížena hranice
povinné registrace na 750 tis. Kč.
Nicméně zájem o to, nebýt plátcem
DPH,  zřejmě nepoleví, neboť v tomto
oboru podnikání je významnou nák-
ladovou položkou cena lidské práce.

STOP NEPLACENÍ DPH!

Chci tentokrát upozornit na
průlomový rozsudek Nejvyš -
šího správního soudu (NSS) 
čj. 5 Afs 75/2011-57, který po-
držel daňovou správu v obdob -
né kauze, rozdělení provozu
hostinské činnosti, a podnika -
teli doměřil DPH. Rozsudek

deklaruje, že daňová správa se tímto
problémem začala již zabývat a rozsud-
kem získala poměrně silný nástroj na
potenciální doměrky daně. NSS ve
výše uvedeném rozsudku k účelovému
rozdělení provozu hostinského zařízení
na více subjektů konstatoval, že pře sto -
že podnikatel formálně naplnil zákonné
předpoklady pro zaplacení nižší DPH,
ze skutečného obsahu a významu jeho

jednání vyplývá, že jeho hlavním (a zřej -
mě i jediným) účelem bylo získání da -
ňové výhody. Stěžovatel se tak stal
součástí uměle vytvořené situace, která
mu umožnila získat daňové zvýhod-
nění, na něž by bez vytvoření zákonem
vyžadovaného „scénáře“ nedosáhl.
Obohatil se tak nejen na úkor státního
rozpočtu, ale především získal výhodu
oproti ostatním plátcům DPH – sou -
těžitelům hospodářské soutěže. Takový
postup je přitom ve smyslu judikatury
Soudního dvora i zdejšího soudu zne -
užitím práva. Jednání stěžovatele je
tedy třeba hodnotit jako jednání 
zdánlivě právem dovolené, které má
však ve skutečnosti povahu jednání
protiprávního.

V restauratérství u malých podnikatelů se lze setkat s rozdělením provozu restauračního
zařízení na více subjektů s cílem vyhnout se plátcovství DPH. Postup, daňovou správou
doposud poměrně přehlížen, má pro podnikatelský sektor významný dopad zejména
v konkurenční výhodě.

16 říjen 2013

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
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OLOMOUCKÁ
SEKCE AHR ČR
V HOTELU FLORA
V září se uskutečnilo 3. zasedá ní
Olomoucké sekce AHR tentokrát
rozšířené i o nečleny AHR, pro-
tože předmětem projednávání 
bylo i Convention bureau – mar-
ketingový plán. Jednání se konalo
v Hotelu Flora a zúčastnilo se ho
přes dvacet členů a hostů včetně
zástupců z Krajského úřadu
a Sdružení Střední Morava a Je-
seníky. Mimo jiné byla po dána 
informace o spolupráci hotelů
a Magistrátu města Olomouc
během akce Adventní Olomouc.
Po úspěšné akci loňského roku se
letos přihlá silo ke spolupráci již
osm ho telů. Po oficiální části po -
kra  čo valo setkání neformálním
povídáním ve velmi příjemné 
atmosféře. 

CZECHTOURISM VYHLAŠUJE SOUTĚŽ 
O NEJLEPŠÍ ČESKÉ DESTINACZE
Anketa DestinaCZe 2013 na webových stránkách www.destinacze2013.cz nabízí
pět různých kategorií, do kterých byly na základě regionálních doporučení nomi-
novány nejoblíbenější turistic ké cíle České republiky. Nyní je pouze na hlasujících
komu své hlasy přidělí. Soutěž potrvá do konce listopadu 2013. Každý hlasující získá
po krátké registraci na webové stránce deset bodů, které může rozdělit me zi svá
česká „nej“. Je jen na hlasujících, zda všech deset hlasů přiřadí své oblíbené desti-
naci, nebo je rozdělí mezi více subjektů. Zajímavá místa jsou rozdělena podle ne-
tradičního klíče. Kategorie Fénix zastupuje objekty, které byly „vzkříšeny“ a nyní platí
za vyhledáva né turistické atrak ce. Jsou to například oblasti, které kdysi sloužily
průmyslu, a dnes je lidé vy hledávají z různých jiných důvodů. Magická místa jsou za-
řazena do kategorie Genius Loci. Je di nečnou atmosférou oplývají místa s dlouhole-
tou tradicí, opředené zajímavými příběhy. Vyznava če nevšedních zážitků bude zajímat
kategorie Trendy destinace. Uspějí cyklistické, bruslařské, běžkařské, lezec ké nebo
vi nařské a pivní stezky? Každý týden se vylosuje pět hlasujících, kteří získají zajímavé
výhry. Každý má navíc možnost zúčastnit se soutěže o hlavní výhru – voucher na po -
byt u vítěze v kategorii „Cítit se jako doma“ v hodnotě 10 000 Kč. Stačí odpovědět
bě hem registrace na tipovací otázku „Kolik lidí bude v soutěži DestinaCZe 2013
hlasovat?“ Nejpřesnější tip získává hlavní cenu. 

NENECHTE PRAHU JEN PRAŽÁKŮM
V letošním roce si připomínáme významné výročí příchodu bratří ze Soluně na
Velkou Moravu. Uply nulo 1150 let od doby, kdy Cyril a Me toděj položili základ
staroslovenštiny, na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici, rozšířené také v Rus -
ku, Bulharsku, Srbsku, Bělo rusku, Polsku či Chorvatsku. V rámci oslav výročí
připravila Pražská informační služba – Prague City Tourism ve spolupráci s Ná -
rodní galerií a vybra nými pražskými hotely zajímavý zážitkový balíček. „Smys lem
projektu s pro vokativním názvem Nenechte Prahu jen Pražákům je pozvat všech -
ny mimopražské na unikátní výstavu, CM 863, Svatí Cyril a Metoděj, Dě jiny,
tradice, úcta,“ a vy chutnat si hlavní město mimo turistickou sezonu, přitom strávit
noc ve tří, čtyř nebo pětihvěz dič kovém hotelu za výhodnou cenu pro dvě osoby.
Příjemným zakončením pobytu v Pra ze se může stát unikátní návštěva historických
prostor a věže Staroměstské radnice, která je sou čás tí balíčku,“ uvedla Nora
Dolanská, ředitelka Pražské informační služby – Pra gue City Tou rism. Zvýhod-
něný dvoudenní zimní pobyt v Praze zakoupíte podle zvoleného uby tovacího za-
řízení – počet hvězd označu je garanto vaný standard
ubytování. Tříhvězdičkový hotel zís káte za 1 100 ko -
run, čtyřhvězdičkový za 1 700 ko run a pětihvězdič-
ko vý za 2 400 korun. Již od 1. října je možné po by-
 tový balíček objednávat prostřednictvím tematických 
webo vých stránek www.zimavpraze.cz. Informace
na leznete také na turistickém portálu www.prague -
welcome.com. „Voucher může sloužit i jako ne-
obvyklý dárek pod Vánoční stromek, nebo smyslu-
plný důvod pro návštěvu našeho hlavního města, 
protože Praha nepatří jen Pražákům,“ uzavírá infor-
mace o novém projektu ředitelka. Tato nabídka 
platí do 2. února 2014.

INZERCE

protel Air

Jednoduché pro začátek - fexibilní pronájem místo vysoké

vstupní investice

Jednoduché pro používání - intuitivní ovládání i možnost

rozšíření, bezpečnost cloudových dat

Jednoduché pro řízení - snadný přístup k potřebným informacím
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SUROVINY:
1 bažant, 200 g slaniny, 1 menší celer, 3 mrkve,
1 petržel, 2 cibule, 5 kuliček nového koření,
5 bobkových listů, 3 kuličky pepře, 50 g másla,
2 větvičky tymiánu, 1/2 l bílého vína, 1/2 l
vývaru z bažantích kostí nebo vody, cukr (dle
chuti), 1 zakysaná smetana, sůl, mletý pepř 
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Na podzim se odjakživa jídelníček lidí měnil: ubývalo čerstvé zeleniny a ovoce, přibývalo
naopak těžších, výživnějších jídel, jedly se husté polévky, nakládaná zelenina – a zvěřina.
Zejména v bohatších měšťanských domácnostech se divoká masa připravovala zcela běžně.

D
omácí kuchařka M. D. Ret-
tigové obsahuje mnoho re-
ceptů na úpravu bažantů,
koroptví, divokých kachen

a tetřevů, ale i zaječího nebo srnčího
masa. Po vzniku republiky k nám po -
stupně pronikla francouzská kuchy ně
a „Dobromilu“ nahradila mo dernější
Kniha rozpočtů a kuchařských před-
pisů Marie Janků-Sandtnerové z roku

1925, která získala takovou popula-
ritu, že byla dodnes vydána ve více
než 70 vydáních. V ní již je recept na
pečení bažanta pouze jeden. 

Pro českou kuchyni byla zvěřina
důležitá, vždyť jsme zemí lesů a hájů,
tohoto masa tedy bylo vždy dostatek.
Je velká škoda, že jsme ji nechali
z našich talířů zmizet a dnes za typic -
ky česká jídla považujeme hlavně

omáčky a guláše. A to je dnes zvěři -
na dostupná nejen pár měsíců v ro -
ce jaké dříve, ale celoročně! 

Bažant má navíc kromě výborné
chuti i výživově velmi vhodné složení
masa. Obsahuje totiž jen velmi málo
tuku, ale naopak spoustu antioxidan -
tů. A protože celý život žije pouze
v lesích a na polích, jde
vlastně o bio maso! 

ZVĚŘINOVÉ MENU 
CZECH SPECIALS

TIP:
Bažant musí být před přípravou
vždy odleželý, při nákupu se
tedy ptejte, jak dlouho visí. 
Po stažení hrozí masu vysušení
více, než když ptáka oškubete,
proto je potřeba ho dusit.
Pokud se nebojíte práce se
škubáním, můžete ho po té
samozřejmě klidně upéct. 

O SVÉ NABÍDCE ZVĚŘINY PODLE CZECH SPECIALS NÁM NAPSALI:
Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou – Jelení kýta na šípkové omáčce podávaná s domácím buclatým knedlíkem maštěným
máslem, Steak z jeleního hřbetu podávaný na restované zelenině s černým kořenem a smetanovými šťouchanými bramborami
Restaurace Kraví Hora, Bořetice – Dorůžova grilovaná jelení svíčková se šípkovou omáčkou a pečeným bramborem
Hotel Constance, Praha – speciality z jelena, kance a bažanta např.: Srnčí plec na smetaně s liškami, opečená polenta,
Paštika ze zajíce s hruškovým kompotem a švestkovým dipem, Grilovaná zvěřinová klobása se zázvorovou hořčicí
a jablečným křenem   

POSTUP: Pokud máme celého bažanta, stáhneme ho, očistíme, omyjeme a napor-
cujeme. Potom maso prošpikujeme. Zbytek slaniny nakrájíme nadrobno. Petržel,
mrkev, celer a cibuli očistíme, nakrájíme na kostky a spolu se špekem dáme na dno
pekáčku. Přidáme bobkový list, nové koření a celý pepř (nejlépe v čajovém sítku
nebo zabalené do gázy, aby šlo koření po upečení snadno vyjmout). Porce bažanta
osolíme a opepříme, položíme na zeleninu a poklademe máslem, nakrájeným na
kousky. Posypeme tymiánem a podlijeme asi 300 ml vína a polovinou vývaru a dá me
péct do trouby, předehřáté na 180 stupňů. Po 20 minutách znovu podlijeme a při-
 klopíme nebo zakryjeme alobalem, aby se maso dusilo. Pečeme dalších 40–45 mi -
nut, občas podle potřeby podléváme vínem a vývarem. Bažanta podáváme nejlépe
s bramborovými knedlíky nebo se šťouchanými bramborami a kysaným zelím, jako
příloha ale stačí i čerstvý chléb. A nezapomeneme polít šťávou se zeleninou!

POČET PORCÍ: pro 4 osoby
DOBA PŘÍPRAVY: 30 minut
DOBA PEČENÍ: 1 hodina 

BaÏant na vínû 
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20 říjen 2013

Již několik let můžeme pozorovat rostoucí zájem firem o témata společenské
odpovědnosti a udržitelného podnikání. Firmy věří, že tento přístup je cestou
k trvalému ekonomickému růstu a stává se součástí jejich byznys strategií. 

Idíky tomu se o ocenění TOP Od -
po vědná firma, které vyhlašuje
Byz nys pro společnost, uchází
kaž  dým rokem stále větší množství

velkých i malých firem podnikajících
v Čes ké republice. Letos se přihlásilo té -
měř 80 firem s více jak 130 strategiemi

a projekty. Jednou z 12 soutěžních ka-
tegorií je i Odpovědný hotel a restaurace,
která je součástí ceny již druhým rokem.
V letošním roce ji Byznys pro společnost
vyhlašuje společně s AHR ČR, jejíž člen-
ové jsou mezi přihlášený mi v převaze.
Jsme rádi, že zájem mezi hotely a res -

tauracemi o odpovědné podnikání
roste a že jejich strategie a projekty
jsou kvalitní a rozhodně nezaostávají
za ostatními českými firmami. Níže při -
nášíme shrnutí pěti nejlepších soutě ží -
cích. S výsledky soutěže vás sezná mí-
me v příštím vydání AHR Fóra.

TOP ODPOVĚDNÉ FIRMY 2013

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE 
SPOKOJENOST HOSTŮ A UDRŽITELNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ 
Spokojenost hostů je v hotelnictví zásadním předpokladem úspěchu. Proto Clarion
Congress Hotel Prague vychází vstříc nejrůznějším specifickým potřebám a poža-
davkům svých klientů. Úspěch se však odvíjí také od profesionality a spokojenosti za-
městnanců. Clarion Congress Hotel Prague jim nabízí četné benefity, včetně růstových
a vzdělávacích plánů. Další prioritou hotelu je udržitelnost podnikání. Cestou k němu je
snaha o snižování uhlíkové stopy, omezování spotřeby energií, optimální užívání deter-
gentů a minimalizace odpadů spojená s recyklací a opakovaným využíváním materiálů. 

GRAND HOTEL ZVON 
POCTIVÁ KUCHYNĚ Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ
Grandhotel Zvon v Českých Budějovi -
cích vsadil na místní a poctivě připravo-
vanou kuchyni. Na počátku bylo ome-
ze   né menu na à la carte v hotelové 
res tau raci, připrav e né ze surovin po chá-
zejících z šetrného jiho českého maloze -
mědělství. Zájem hostů postupně rostl
a spolupráce hotelu s místními výrobci,
chovateli a pěstiteli vyústila v roce 2012
v originální gastronomický koncept 
nazvaný „Farmářská kuchyně“.

MOSAIC HOUSE 
VÝKLADNÍ SKŘÍŇ EKOLOGICKÝCH
TRENDŮ 
Hotel Mosaic House se právem po-
važuje za „zelený“. Kromě solárních
panelů využívá výhradně bio elektřinu,
bio plyn a ekologicky šetrné čistící
přípravky. Navíc je každý pokoj vyba -
ven speciálními smart technologiemi.
To ale není zdaleka všechno, budova
hotelu je druhou na světě, která vyu -
žívá recyklaci a současně rekuperaci
tepla z „šedé“ odpadní vody. 

HILTON PRAGUE 
STRATEGIE POČÍTÁ SE
VŠEMI ZAMĚSTNANCI 
Udržitelný rozvoj je součástí
strategie hotelu Hilton Pra -
gue, která počítá se zapoje -
ním všech zaměstnanců.
A nejen jich! Ve snaze přízni -
vě ovlivňovat povědomí a zku -
šenost klientů zahrnuje hotel
do programu udržitelného
rozvoje i své hosty. Pro mě ře -
ní trvalé udržitelnosti využívá
systému LightStay™, který
pomáhá zlep šo vat vý konnost
a ziskovost a zároveň snižovat
celkový potenciálně negativní
dopad činnosti spo lečnosti.
Globálním cílem ho telu na ro -
ky 2009–14 je snížit o spotře -
bu elektrické energie o 20 %,
emisí CO2 o 20 %, množství
odpadu o 20 % a spo třebu
vody o 10 %. 
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