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SPECIÁLNÍ KONFERENČNÍ 
VYDÁNÍ

A S O C I A C E  H O T E L Ů  
A  R E S T A U R A C Í  Č R

Přinášíme Vám informace z AHR ČR, 
více o nás  najdete na www.ahrcr.cz

Sledujte nás na

http://www.konferenceahr.cz/
https://www.facebook.com/Asociace-hotel%C5%AF-a-restaurac%C3%AD-%C4%8CR-134813419868165/


12. Konference AHR ČR

Hlavním mottem konference je „ nedostatek 
personálu“. Široké téma, které lze uchopit z několika 
úhlů. My jsme se zaměřili na aktuální situaci na trhu 

práce– nové koncepty náboru, kde brát zaměstnance, 
a jak být první kdo je uloví, jak pracovat s různými 

generacemi,  jaký význam hraje firemní kultura atd. 

JIŽ ZA MĚSÍC! NEVÁHEJTE A PŘIHLAŠTE SE. 

Veškeré info na: www.konferenceahr.cz 

LETOŠNÍ KONFERENCE  AHR ČR NA 
TÉMA, KTERÉ TRÁPÍ VŠECHNY: 

„NEJSOU LIDI"



Keynote Speakeři
RADEK KAŠPÁREK

EXECUTIVE CHEF, restaurace Field 
Radek je fanouškem moderní kuchyně s důrazem na přímočarou a 

nepřikrášlovanou prezentaci surovin. Na televizních obrazovkách dlouho 
působil v úspěšných pořadech Kašpárku vař! a Co bude dnes k večeři. Od 
roku 2014 je spolumajitelem restaurace Field. Restaurace byla oceněna 

jednou hvězdou v průvodci Michelin Guide 2017. 
PREZENTACE 

Cesta za michelinskou hvězdou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSTYA GORDON-SMITH 
CEO People Impact, zakladatelka MINERVA 21 

Rostya působí přes dvacet pět let v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů 
nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, 

Rusku, Hong Kongu a v dalších zemích. Byla jmenována mezi 50ti 
nejúspěšnějšími personalisty světa. V roce 2006 byla také zvolena mezi 20 

nejvlivnějšími ženami v České republice. 
 

PREZENTACE 
Nepodceňujte firemní kulturu 

 



Keynote Speakeři
KATEŘINA GÁBOVÁ 

HR Director, Kiwi.com 
Kateřina pracuje jako personální ředitelka úspěšného start up projektu 

Kiwi.com. Společnost  má  dnes 560 zaměstnanců, kteří mění velký nápad v 
realitu, poháněni stále stejným nadšením a vášní, jež pomohly Kiwi vyrůst. 

 
PREZENTACE 

Jak technologie a současné dění mění způsob náboru, aneb kde a jak je 
ulovit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAH-DJA TIEN 
Generální ředitel hotelů Mosaic House, MOOo Apartments a restaurace 

La Loca 
V současnosti zodpovídá za provoz hybridního hotelu Mosaic House a dvou 
aparthotelových budov s názvem MOOo Apartments. Kromě manažerské 

funkce se Nah-Dja aktivně zapojil do proměny konceptu budovy Mosaic 
House, který pod jeho vedením prošel čtyřmi rozsáhlými renovacemi. 

 
PREZENTACE 

Využíváme trend sdílené ekonomiky  
 



Společenský program
 

1. den – 30. listopadu 2017 
GTG Party 

Café New One 
 

Café New One je designové Bistro/Café v samém centru 
historické Olomouce. Můžete si zde vychutnat středomořskou a 

hlavně italskou kuchyni té nejvyšší kvality, širokou škálu 
domácích dezertů, limonád a koktejlů a samozřejmě prémiovou 
kávu ve všech možných podobách. Svým interiérem je Café New 

One ojedinělou restaurací v celé ČR a řadí se mezi 
nevyhledávanější podniky svého druhu. 

 
  

Dress code: Casual 
 

Začátek: 19.00 hod.



 
2. den - 1. prosince 2017 

Slavnostní Gala večer 
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC 

 
Užijte si s námi nezapomenutelnou slavnostní galavečeři spojenou 

s předáváním Výročních cen AHR ČR. Kdo budou ti nejlepší z řad 
hoteliérů, restauratérů či mladých manažerů pro rok 2017? Jaké 

menu si pro vás připraví šéfkuchař Dušan Kuba? A kdo letos 
dostane Oskara? Buďte u toho i vy. Společenská událost roku 

je tady. 
 

Dress code: Black Tie 
 

Začátek: 19.30 hod. 
 

Společenský program



Konferenční pas/Single 
3 800 Kč 

Klasický balíček obsahuje: 30.11. GTG party  (raut, doprovodný program), 1.12. 
účast na odborné části konference (materiály, 2x coffee break, oběd), účast na 

slavnostní Galavečeři (welcome drink, menu, doprovodný program, předání 
Výročních cen). 

Doprovod ke "konferenčnímu pasu" 
2 500 Kč 

Je možné zakoupit účast doprovodu na GTG party (raut, doprovodný 
program) + Galavečeře (welcome drink, menu, doprovodný program, předání 

Výročních cen) 
 

Registrujte se



 Team 3 + 1 
11 400 Kč 

Užijte si konferenci naplno a s teamem! V případě, že se z Vašeho 
zařízení přihlásí 3 účastníci, registraci 4. účastníka od nás obdržíte 
zdarma! Balíček zahrnuje pro všechny 4 osoby: 30.11. GTG party . 

(raut, doprovodný program), 1.12. účast na odborné části 
konference (materiály, 2x coffee break, oběd), účast na slavnostní 
Galavečeři (welcome drink, menu, doprovodný program, předání 

Výročních cen). 

Zvýhodněný balíček 3+1 je určen pouze pro provozovatele a majitele 
hotelů, penzionů, restaurací a škol. 

Gala Dinner
2 000 Kč 

Chcete vstup pouze na Galavečer s předáváním cen? Pak je tato 
nabídka určena právě Vám! Vstupenka obsahuje: welcome drink, 
menu, doprovodný program, závěrečné předání Výročních cen. 

1.12.2017 
www.konferenceahr.cz 

Registrujte se



Hotel NH Collection Olomouc Congress ****Superior 
Umístění hotelu kousek od historického centra města, moderní design, stylová 

atmosféra a široká nabídka služeb, dělá NH Collection Olomouc Congress 
unikátním projektem na úrovni celé České republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior 
je situován přímo naproti hlavnímu vlakovému nádraží, přibližně 0,5 km od 

autobusového nádraží a má výborné dopravní napojení na dálnici D1. Zastávka 
MHD do centra města (cca 10 min.) se nachází přímo u hotelu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o ceně a rezervacích najdete 
na http://www.konferenceahr.cz/ubytovani/.  

 

Ubytování

http://www.konferenceahr.cz/ubytovani/


Olomoucká radnice a orloj 
Budova olomoucké radnice, která vévodí Hornímu náměstí, 

představuje již po šest staletí symbol hospodářského a 
politického významu někdejšího královského hlavního města 

Moravy.  
Věděli jste, že... 

- 4 věžičky na radniční věži značí, že Olomouc měla hrdelní 
právo a tudíž svého kata? 

- na ochoz 75 metrové radniční věže vede 144 schodů? 
- v radnici naleznete tři stálé, veřejnosti přístupné 

expozice? 
- že vždy ve 12 hod. se spustí zvonkohra na orloji? 

Prohlídky zdarma pro účastníky konference budou za podpory 
města Olomouce:   

2.12. v 10.00 a ve 14.00 hod.  
Délka prohlídky: 45 min.  

„Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.“ 

                                                     foto: statutární město Olomouc. 

Prohlídka radnice s výstupem na věž:  
zdarma pro účastníky konference

http://www.konferenceahr.cz/ubytovani/

