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Legislativa

Evropská komise předložila návrh Směrnice o přístupnosti produktů a 
služeb / Accessibility Act /. 

Původní návrh komise nezahrnoval ubytovací služby do rozsahu 
Směrnice, avšak naše poslankyně paní O.Sehnalová spolu s kolegy 
předložila návrhy na rozšíření působnosti i na sektor pohostinství a 

ubytovacích služeb. 
Jakožto důležitá součást hospodářství ČR by odvětví pohostinství 
bylo navrhovanými opatřeními přímo a vážně ovlivněno. Ubytovací 

služby se skládají převážně z mikro a malých podniků, pro které 
předepisování  a zavádění jednotného přístupu typu  „minimálně 1 
pokoj pro handicapované osoby v každém micro a malém zařízení “ 

může být likvidační.   
Náš sektor je již nyní silně regulovaný a další zátěže budou znamenat 

jen ohrožení životaschopnosti podnikání a v současnosti další 
znevýhodnění vůči podnikání ve sféře“ sdílené ekonomiky“. 

 Požadavky na přístupnost služeb v pohostinství jsou již právně 
upraveny na národní úrovni a tato legislativa je plně dostačující a 

dokáže lépe zohledňovat různé národní trhy a vyhodnocovat reálné 
možnosti. Toto jsou některé z argumentů, které AHR směřovala 

poslancům Evropského parlamentu s žádostí, aby předložené 
pozměňovací návrhy nebyly přijaty.  

 

DALŠÍ NAVRHOVANÉ REGULACE – 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1



Legislativa

Po několika měsících jednání s autorským svazem INTERGRAM, který 
byl zmocněn ostatními kolektivními správci  k jednání vedoucímu k 

uzavření hromadné smlouvy s naší Asociací, jsme dospěli k dohodě. Již 
od počátku jsme rozporovali požadované ceny za licence i jejich 

aplikaci tzv. pásmové obsazenosti, která je diskriminační, účelová a 
znamená větší inkaso autorských svazů. Naše dohoda o narovnání 

bude nakonec spočívat v námi navrhovaném tzv. obchodním modelu, 
který vychází z jedné ceny za hotelový pokoj bez rozdílu typu nebo 

počtu přístrojů a slevy pro veřejné prostory. Ačkoli ceníky svazů na rok 
2016 byly opět navýšeny, naším cílem bylo připravit minimálně takové 
podmínky, aby členové AHR neplatili víc, než v letech předcházejících. 

A to se  podařilo. Restaurace a veřejné prostory obdrží 15% slevu, cena 
za hotelový pokoj je jednotná a v průměru odráží cca 58% slevu. 

 Veškerá administrace je zařizována ze sekretariátu AHR, což je pro 
členy velká úspora času i energie. Autorské svazy si vůči AHR určily 
svého zástupce, kterému se bude hradit a ten následně obdržené 

platby bude rozdělovat dalším kolektivním správcům. 
Se svazy byla dohoda, že rok 2017 začneme řešit okamžitě po 
schválení novely autorského zákona, která bude mít dopad na 
vymezení postavení smluvních stran. Doporučujeme, abyste 

nepodepisovali smlouvy na rok 2017 individuálně a vyčkali na naše 
jednání, která v nejbližší době budou zahájena.  Budete určitě platit 

méně, než když jednáte sami.  

DOHODA S AUTORSKÝMI SVAZY – PŘIDEJTE SE K 
ČLENŮM AHR
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Legislativa

Evropská komise a Úřady na ochranu spotřebitele vedly šetření  z 
důvodu narůstajícího počtu problému v souvislosti se zavádějícimi 
informacemi na online rezervačních portálech. Komise uvedla, že 

turistické portály patří mezi služby, jimž jsou nejčastěji adresovány 
stížnosti spotřebitelů. Mezi klíčová zjištění patří praktiky související s 

vyvoláváním dojmu omezenosti nabídky, s inzerovanými, ale ve 
skutečnosti nedostupnými akčními nabídkami a se stížnostmi 
týkajícími se zobrazování cen. To vše přispívá k nečestným a 

neprůhledným okolnostem ovlivňujícím nejen spotřebitele, ale i 
poskytovatele služeb v pohostinství. 

EK prošetřila 352 internetových stránek porovnávajících ceny a 
zajištujících rezervace v souvislosti s cestovním ruchem, z nichž bylo 

83 hotelových rezervačních serverů. Téměř 1/3 z těchto stránek 
nepodávala jasné informace o konečné ceně a o způsobu výpočtu 
ceny. U více nežli 1/4 případů byli spotřebitelé vystavováni nátlaku 

formou vyvolávání pocitu omezenosti nabídky, aniž by bylo zmíněno, 
že tato omezená dostupnost se týká pouze jednoho konkrétního 

internetového serveru. Inzerované, avšak nakonec nedostupné akční 
nabídky, byly zjištěny u více nežli 1/5 internetových portálů. Evropské 

odvětví pohostinství vítá šetření Evropské komise a vyzývá k 
intenzivnějšímu prosazování práv rovněž u dalších zavádějících 
praktik, jako je např. označování zaplacených výsledků a listingu 

NEJČASTĚJŠÍ STÍŽNOSTI SPOTŘEBITELŮ ? NA 
TURISTICKÉ ONLINE PORTÁLY
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Hotely
CHCETE BENEFIT PRO VAŠE ZAMĚSTANCE?  - 

POJĎTE CESTOVAT S AHR 

4

Na základě podnětů a přání členské základny rozjíždí Asociace projekt s 
názvem Cestujeme s AHR.  Ten se opírá o myšlenku incentivního programu 

mezi členskou základnou a jejich zaměstnanci. Cílem je nabídnout 
„zaměstnanecké ceny“  např. v době mimosezóny k vyplnění volné kapacity a 
na druhou stranu umožnit svým zaměstnancům cestování za zajímavé ceny 

jako příjemný zaměstnanecký benefit. 
Cestujeme s AHR bude spuštěno na portále Czechadvisor.cz, do kterého 

členové mohou vkládat své nabídky služeb, balíčků i cen a to jak na veřejnou 
část portálu, tak také pro část zobrazující se pouze členům AHR.  Z 

uživatelského pohledu se portál projektu stane „one-stop-shopping“ místem, 
umožňujícím jednoduchým a přehledným způsobem vyhledat vhodné zařízení, 

posoudit jeho kvality, zarezervovat pobyt a následně pobyt zhodnotit. 
Členská základna AHR ČR každoročně roste, v současné době má 1390 členů, 
zastoupené hotely a penziony představují více než ½ ubytovací kapacity trhu 
ČR . Zároveň  v členské základně pracuje přes 55 tis. zaměstnanců, což je jistě 

nezanedbatelný počet potenciálních návštěvníků. Předpokládáme, že se 
systémem rezervací bude portál spuštěn během června. 

 

http://www.ahrcr.cz/projekty/
http://www.ahrcr.cz/


Hotely
ÚSPORA ENERGIÍ S AHR ČR
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AHR ČR připravila pro své členy další benefit v podobě bezplatného 
poradenství v oblasti nákupu energií.  Tato služba spočívá v tom, že máme k 
dispozici odborníka na nákup elektrické energie a plynu s jedenáctiletou praxí. 

Jeho e-mailová adresa byla všem členům poskytnuta emailem . Na základě 
podkladů, které členové zašlou, poradí a také navrhne realizaci nákupu. 

Dále jsme uzavřeli partnerskou spolupráci se společností MND, která nám bude 
garantovat zvýhodněný nákup plynu a elektrické energie. 

Nabídka a služby platí pouze pro členy AHR ČR. Na několika případových studiích 
jsme si ověřili, že rozpětí možných úspor se pohybuje od 9% do 35%. 

Pokud využijete nákup energií námi nabízenou cestou, zajistíme pro Vás 
kompletní administraci. 

Podklady pro zpracování analýzy: 
- poslední kompletní vyúčtování (elektrická energie a zemní plyn) 

Výsledky analýzy: 
1) potvrzení, že v současné době vzhledem k objemu a podmínkám na trhu nelze 

dosáhnout lepších jednotkových cen = úspor (minimální časové zatížení člena 
pro získání relevantní zpětné vazby) 

2) analýza podmínek s predikcí možné úspory – nabídka je nezávazná, nemusíte ji 
využít!!! 

V případě využití nabídky získáte předem definovanou úsporu vašich nákladů
Splatnost faktur při využití nové nabídky je 30-60 dnů 

Získáte zdarma online přístup na portál, kde můžete svoje aktuální spotřeby 
sledovat 

Nová smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
Posoudíme Vám také distribuční část elektrické energie a možné úspory v 

regulované složce 
Prověřené dodavatelské společnosti s dostatečným finančním zajištěním 

(předcházíme rizikům úpadku apod.) 
Jedna kontaktní osoba pro členy AHR - nevoláte infolinku. 

http://www.ahrcr.cz/projekty/


Hotely
NOVINKY Z HOTELSTARS
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Máme pro Vás souhrn hvězdných novinek. Spustili jsme novou, přehlednější 
verzi webu www.hotelstars.cz, kde se dovíte veškeré info o klasifikaci, 

včetně aktualit. Jako například to, že se k Hotelstars Union připojila již 17. 
evropská země - Slovinsko. Můžete si přečíst zajímavý článek o tom, že 

"Není hvězda jako hvězda", nebo vyhodnocení foto soutěže s hvězdičkami.  
 

Pro členy AHR ČR máme unikátní jarní nabídku - certifikace Hotelstars 
pouze za 1000 Kč! Nabídka platí od 1. března do 31. května 2017. V případě 

zájmu neváhejte kontaktovat Kláru Hájkovou na hajkova@ahrcr.cz.  
 

PENZION ROKU 2017
Již druhým rokem nabízíme penzionům možnost účastnit se soutěže o 

PENZION ROKU AHR ČR 2017 s partnerem PREVIO a HOTEL.CZ. 
PENZION ROKU je prestižní ocenění majitelů a provozovatelů penzionů, 

kteří poskytují kvalitní služby a mohou být příkladem ostatním. 
Anketa bude postavena na kombinaci recenzí od ubytovaných hostů a 

hodnocení odborné komise. 
Recenze hostů budou sbírány online od  května do září 2017. 
Více info na http://www.previo.cz/penzion-roku a na mailu 

hajkova@ahrcr.cz. 

http://www.hotelstars.cz/
http://www.ahrcr.cz/
http://www.previo.cz/penzion-roku


Restaurace
TAKÉ SI NĚKDY NEVÍTE RADY? 

POMŮŽEME VÁM 
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Vzhledem k neustálému rozšiřování povinností, které dopadají na segment 
pohostinství jsme exklusivně pro členy AHR ve spolupráci se společností 

UNICONSULTING připravili  bezplatnou linku pomoci a také možnost 
bleskového auditu.  Cílem této služby je pomoci zorientovat se ve stále 

měnících se oblastech hygieny, bezpečnosti potravin , BOZP, PO, 
dezinsekce, sanitace atd. Jde o povinnosti pod kontrolou SZPI, ČOI,  Státní 

veterinární správy nebo Orgánů ochrany veřejného zdraví. 
Pro členy AHR byla zřízena HORKÁ LINKA pomoci, na které odborníci 

zajišťující službu pro členy AHR pomohou vyřešit aktuální krizové situace – 
např. s kontrolou a kompetencí dozorových orgánů, s vhodnou argumentací 
 atd. Tato služba je zdarma, k dispozici 7 dní v týdnu. Aby jste Vy, nebo Vaši 

kolegové měli kontakty vždy po ruce, připravili jsme samolepku do kuchyní s 
telefonními čísly na odborníky z UNICONSULTING. 

Dále nabízíme BLESKOVÝ AUDIT – půldenní prohlídka provozu s 
poradenstvím a vypracováním plánu k případnému odstranění problémů, 

které nejsou v souladu s legislativou a znamenaly by riziko při státní 
kontrole. Cena auditu je 4000,-Kč, po auditu restaurace obdrží certifikát 

„bezpečná restaurace“ . Více informací na sekretariátu AHR ČR 

http://www.ahrcr.cz/projekty/


Restaurace
OTÁZKA NA MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ – JAK 
MÁME PŘISTUPOVAT K  „ PROTIKUŘÁCKÉMU 

ZÁKONU“?
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AHR ČR se obrátila na Ministerstvo zdravotnictví, jako předkladatele 
„protikuřáckého zákona“ s žádostí o stanovisko k některým ustanovením 

daného zákona.  Konkrétně se jedná o: § 11 odst. 6, které stanoví: „Zakazuje 
se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně 

předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat 
činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla 

ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek“ a dále o ustanovení § 16, které 
stanoví: „Zjistí-li prodejce, který prodává alkoholické nápoje v prodejně, 
provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, ubytovacím 

zařízení nebo dopravním prostředku, že se v tomto prostoru zdržuje osoba 
mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu 

vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy 
uposlechnout.“ 

AHR ČR požádala Ministerstvo zdravotnictví o stanovisko k tomu, jaké 
konkrétní informace o zákazníkovi založí důvodnou obavu prodejce, jaké 

činnosti vykonávané zákazníkem pod vlivem alkoholu mohou ohrozit zdraví 
lidí nebo poškodit majetek a zda je tímto ustanovením chráněno i zdraví a 

majetek samotného konzumenta. V souvislosti s druhým ustanovením jsme 
podali žádost o vysvětlení, jak mají provozovatelé ubytovacích zařízeni, v 

nichž jsou podávány/prodávány alkoholické nápoje postupovat ve vztahu k 
hostům mladším 18ti let , kteří se v prostoru ubytovacího zařízení nachází pod 

vlivem alkoholu. Členové AHR budou informováni o stanovisku MZ, které 
nám, doufejme, poskytne vysvětlení o dodržování výše uvedených ustanovení 

v praxi. 
 



Restaurace
NAŠE STRAVENKA - UŠETŘETE NA PROVIZI
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Ušetřete na provizi za stravenky. Tradiční vydavatelé stravenek 
si účtují provize až 6,5% a navíc k tomu ještě přidávají 

administrativní poplatky. 
 AHR ČR proto doporučuje podpořit nového silného hráče 

s produktem 
"Naše stravenka" společnosti Lidl, která garantuje provizi 

maximálně 2,5% . 
 Abyste mohli tyto stravenky akceptovat, stačí vyplnit online 

jednoduchý formulář na 
adrese https://nasestravenka.cz/smlouva 

Věříme, že pokud podpoříme další silné hráče na trhu, podaří se 
nám postupně změnit také neadekvátní podmínky ostatních 

vydavatelů stravenek.

https://nasestravenka.cz/smlouva


Vzdělávání
NOVINKY AKADEMIE AHR - Kurzy na míru 

s programem follow up
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Follow-up je program, který udržuje motivaci účastníků školenÍ. V 
průběhu jednoho měsíce je provede nácvikem, a dodá jim 

potřebnou motivaci k vydržení a naučení se nové techniky. Během 
školícího dne sestavuje lektor, společně se skupinou, tréninkový 
plán, který obsahuje několik úkolů. Účastníci si vybírají ty úkoly, 

které jsou pro jejich provoz vhodné. Ihned druhý den po ukončení 
školení jim začíná třicetidenní lhůta, během které mají úkoly splnit, 

což znamená, vyzkoušet si v hotelu nebo v restauraci novou 
techniku několikrát. 

 
Tajemství a úspěch follow-upu spočívá v druhém setkání s 
lektorem, obvykle měsíc po termínu školení. Účastníci si 

uvědomují, že budou své výsledky prezentovat před lektorem, ale i 
před ostatními kolegy. Tím se u nich aktivuje touha pochlubit se s 

výsledky, ale i obava z toho, že se znemožní, pokud by vůbec nic ze 
školení do své praxe nepřevedli. Právě touha a obava (strach) jsou 

dvě emoce, které zásadně ovlivňují motivaci. 
 

Garantem projektu je Martin Zbránek. 
 

Více informací: sturmova@ahrcr.cz 

http://www.akademieahr.cz/


Vzdělávání
NOVINKY AKADEMIE AHR – balíček kurzů
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Nově jsme pro vás připravili balíček kurzů za zvýhodněnou cenu. 
V cyklu 5 kurzů měkkých dovedností se dozvíte více o efektivních 
pohovorech, o tom, jak přesvědčit a získat lidi pro změnu – jak je 

motivovat; jak stihnout vše, co stihnout chceme – time 
management v praxi; prezentačních dovednostech a verbální a 

neverbální komunikaci. 
V cyklu 5 kurzů pro vedoucí zaměstnance jsme připravili témata 
jako je vůbec základ všeho a to jak najít, získat a udržet dobré 

zaměstnance; jak je delegovat a získávat zpětnou vazbu; jak řešit 
konflikty a námitky; co je demotivace a motivace a v neposlední 

řadě – co je štěstí v práci. 
Na kurzy se lze přihlašovat i jednorázově, dle požadovaného 

tématu.  Více informací na www.akademieahr.cz. 

http://www.akademieahr.cz/


Vzdělávání
NOVINKY AKADEMIE AHR EMAILEM
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Využijte možnosti získat nejaktuálnější informace o dění v oblasti 
vzdělávání a kurzech Akademie AHR přímo na svůj email. 

Zaregistrujte se zde: http://www.akademieahr.cz/novinky-e- 
mailem/ a odebírejte náš newsletter 

 
Kurzy na období jaro 2017 připraveny a vypsány. Přihlaste se zde: 

http://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/ 
Těšíme se vás 

http://esolams.si/unity/
http://www.akademieahr.cz/novinky-e-mailem/


Coffee break

Nabídka pracovního místa kuchař/ka (Olomouc) 
Hotel ibis Olomouc Centre*** hledá kuchaře/kuchařku do 
svého restaurantu Oliva se středomořským konceptem. 
Kontaktní osoba: Ivana Bokůvková, email: 
ekonom@hoprgroup.cz, tel.: 725 492 360. Více informací 
o restauraci najdete na www.restaurantoliva.cz. 

Pomocný kuchař/pomocná kuchařka 
Hledáme kolegu/kolegyni do týmu v zaběhnuté restauraci 
v Českém Těšíně. Pozice je na hlavní pracovní poměr a 
nástup možný ihned. Kontaktní osoba: Kristýna Židková, 
zidkova@restauracedelo.cz tel: 702006800. Bližší 
informace na www.restauracedelo.cz 
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Coffee break

14

Hledáme nové kolegy na pozice: KUCHAŘ / KUCHAŘKA 
Požadujeme alespoň dvouletou praxi v oboru, plné pracovní 
nasazení, trestní bezúhonnost, ochotu se učit a profesně růst. 
Nabízíme výhodné pracovní i platové podmínky, příjemné pracovní 
prostředí a vstřícný kolektiv. Nástup možný ihned. V případě zájmu 
prosím volejte nebo pište na kontakt: 
Eva Jásenská (manažerka), tel.: 607 895 002, 

 e-mail: eva@stary-svet.cz 

Odprodej vybavení 
Aquapalace Hotel Prague nabízí k odprodeji použité a plně funkční 
vozíky pro pokojské. Cena dle domluvy a odebraného množství 
kusů. V případě zájmu či dotazů prosím kontaktujte: Vojtěch Árvai: 
tel.: 739489759, e-mail: fo.mgr@aquapalacehotel.cz 
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Nabídka pracovního místa banketový číšník/koordinátor 

Park Holiday Wellness hotel **** hledá kolegu pro zajišťování 
banketových akcí. 
Náplň práce: Příprava prostor (set-up), komunikace s klientem, 
dohled nad průběhem akcí, obsluha při stravování, zabezpečení 
kávových přestávek, koordinace práce brigádníků. 
Praxe na pozici výhodou. Požadujeme: flexibilitu a příjemné 
profesionální vystupování 
Nabídka pracovního místa servírka/číšník 
Restaurant Tetu Brissy, Praha 10-Benice (součást Park Holiday 
Wellness hotel) 
hledá spolehlivou a usměvavou uchazečku/uchazeče na HPP. 
Požadujeme příjemné profesionální vystupování. Praxe v oboru 
minimálně 1 rok podmínkou. 

Kontaktní osoba:  Pavel Křapáček, e-mail: 
pavel.krapacek@parkholiday.cz, tel.: 602 346 637 
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Prodej skládacích stolů  
Hotel Hilton Prague prodá 50ks meetingových skládacích stolů s 
předními panely ideálních pro bankety a konference. 
Upozorňujeme, že některé stoly jsou bez zabudovaných zásuvek. 
Veškeré stoly jsou již používané, přesto 
ve velice dobrém stavu. Rozměry cca 70x150x75cm. Cena 
1400Kč/ks bez DPH. Prodej bez dodání s vyzvednutím na místě do 
15. května 2017. 
Platby přijímáme předem v hotovosti či bankovním převodem.  V 
případě nákupu všech stolů najednou je možné poskytnout slevu. 
V případě zájmu, prosím, kontaktujte pana Lubomíra Obšnajdra na 
tel:  724 601 306 nebo emailem na Lubomir.Obsnajdr@hilton.com. 
Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8 
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Restaurace Altány Kampa - nabídka „Coffee break“ 
Varianta I 
Káva a čaj podávaný v termokonvici, minerální voda, jablečný a 
pomerančový džus servírovaný v 1l džbánech, 1ks sladké a 1ks slané 
pečivo. Cena pro osobu 150,- Kč. 
Varianta II 
Káva a čaj podávaný v termokonvici, minerální voda, jablečný a 
pomerančový džus servírovaný v 1l džbánech, 2ks sladké a 2ks slané 
pečivo, čerstvé sezónní ovoce. Cena pro osobu 250,- Kč 
Nabídka sladkého občerstvení: 
Jablečný závin, mini croissant, mini koblížek 
Nabídka slaného občerstvení: 
Kanapka sýrová, šunková, s mozzarellou a rajčaty, s drůbeží 
paštikou 
V ceně za osobu jsou dva teplé nápoje, 2 dcl džusu, 2 dcl minerální 
vody, příslušný počet sladkého a slaného občerstvení, 150g 
čerstvého ovoce. 

Více na http://www.altanykampa.cz/  



AKCE AHR ČR 2017

První Roadshow máme úspěsně za sebou, těšíme se na 
Vás na dalších akcích! Přihlašujte se na 

webu www.akceahr.cz

http://www.akceahr.cz/


AHR ČR - staňte se 
členem

CHCETĚ VĚDĚT JAK FUNGUJE ČLENSTVÍ v AHR ČR? CO VÁM 
PŘINESE? ZEPTEJTE SE NÁS 

 
V současné době sdružujeme již 1390 členů, z toho je 995 

ubytovacích zařízení, 270 samostatných restaurací 
 (bez hotelových restaurací) , 57 škol a ostatních partnerů. 

Ačkoli z celé řady našich aktivit profitují i zařízení, která nejsou 
členská, stále hledáme benefity, které poskytujeme pouze našim 

členům. Jako exklusivní servis. Jako poděkování těm, kteří 
chápou, že je potřeba se pro prosazení věcí sjednotit. 

Na co se zaměřujeme? Informace. Informujeme s předstihem o 
vyhláškách a nařízeních, které musíte znát. Uspoříme Vám 

peníze.  Na čem? Třeba na autorských svazech, na energiích, na 
času, který byste strávili vyhledáváním informací. Pokud si nevíte 

rady, poradíme Vám. Zodpovídáme dotazy, zpracováváme 
šablony předpisů. Zřídili jsme horkou linku pomoci pro restaurace, 
poradíme s nákupem energií.  Nabízíme řadu projektů, ze kterých 

si můžete vybrat – Penzion roku, Hotelstars klasifikace, Noc 
Hotelů, sdílení nabídky a poptávky mezi členy, Cestujeme s AHR, 

Nadace AHR, Ceny AHR atd. Vzděláváme v Akademii AHR. 
 

http://www.ahrcr.cz/


AHR ČR - staňte se 
členem

 
Řada provozovatelů se ptá, co to stojí? Není to drahé. Pro 

restaurace a ubytovací zařízení do 10pokojů 2100,-Kč / rok; 
 do 20 pokojů 3200,-Kč rok. 

 
Nyní Vám nabízíme 25% slevu za již uplynulé období roku. 

 
Jak se k Vám budou všechny informace dostávat? 

Komunikujeme mailem, telefonem, chatujeme. Informace 
sdílíme na sociálních sítích, zasíláme newslettery, budete v 

databázi přímého členského mailingu, budete mít přístup do 
členského webu ke všem materiálům, zasíláme tištěný 

Zpravodaj, potkáváme se na akcích, zveme Vás na jednání 
sekcí v krajích atd. 

 
Jsme tady pro naše členy a budeme rádi, pokud se k nám 
přidáte. Obraťte se na nás: http://www.ahrcr.cz/kontakt/ 

 
 
 
 

http://www.ahrcr.cz/kontakt/



