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z času na čas bychom si měli dopřát ten přepych, zapomenout na
každodenní pracovní starosti a věnovat se poznávání něčeho nového, co nás obohatí a co nám vnukne nové myšlenky. Snaha vytvořit
setkání, které by k tomu pomohlo, byla také hlavním motivem při přípravě programu naší letošní konference. Snažili jsme se vytvořit program, který by dal každému z nás možnost odnést si něco nového
a to nejen pro svou práci, ale možná také trochu sám pro sebe. Jak
se nám to podařilo, můžete zhodnotit jen vy sami. Proto bych chtěl
využít příležitosti a prostoru, který mám na této stránce vyhrazen,
abych vás pozval ve třetím listopadovém týdnu mezi nás do Ostravy.
Když jsme přemýšleli o tématech, drželi jsme se třech hlavních
okruhů – marketing, leadership a trendy. Přichází nové generace
a měli bychom vědět, co budou od našich služeb očekávat. Většina
úspěšných obchodních projektů je založena na lidech, kteří za svým
šéfem nebo majitelem stojí. Postavit takový tým a vést jej k úspěchu
je asi nejtěžší disciplinou každého manažera. Možná by nás překvapilo, že za mnohými úspěchy stojí prostá a jednoduchá myšlenka
a umění nadchnout pro ni své okolí.
Protože bychom se chtěli věnovat také gastronomii, pozvali jsme
mezi nás někoho, kdo má bohaté zkušenosti ze světa a v České
republice nepůsobí zas tak dlouho. Věříme, že pohled Franco Luise,
doplněný o zkušenosti českých šéfkuchařů bude motivující pro nás
pro všechny.
První večer budete mít možnost poznat industriální Ostravu a věřím,
že všichni kluci, kteří kdysi toužili usednout za volant autobusu, nebo
na sedadlo tramvaje si tento neformální večer zvláště užijí. Spolu
s nimi jistě i dámy ocení zajímavé prostředí s dobrou hudbou a gastronomií v místech, kde se dříve spíše ozývalo jen skřípání ozubených kol.
Budeme opravdu moc rádi, pokud budeme mít příležitost se s vámi
osobně dva dny setkávat. Pro nás je to také vzácná příležitost dozvědět se více o vašich názorech, potřebách a představách. Každým
rokem se na tuto příležitost velmi těšíme a doufáme, že tímto zpravodajem „nakazíme“ naším nadšením také
ty z vás, kdo se ještě nerozhodli, zda se
do Ostravy vydají. Během roku se koná
po celé republice mnoho konferencí, ale
jen jedna je určena pouze pro naše členy.
Těšíme se na vás v Ostravě!!!

Váš

Partneři AHR ČR
Generálním partnerem AHR ČR

Exkluzivní partner

Exkluzivní partner

AHR ČR je členem

... první volba pro gastronomii
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ze sekretariátu

STALO SE...
17. září

jednání s generální ředitelkou agentury
CzechTourism paní Monikou Palatkovou
ve věci dlouhodobé spolupráce s AHR ČR

17. září

zasedání výběrové komise pro výroční
cenu Škola roku

18. září

zasedání výběrové komise pro výroční
cenu Restauratér roku

VÍTÁME NOVÉ ČLENY

Apartmány na vršku, Horní Libchavy; Hostinec U Zmátlů, Sázava - Pelhřimov;
Hostinec Za řekou, Křižánky; Hotel Věra, Jáchymov; Palda rekreační středisko,
Rovensko pod Troskami; Penzion a lazebna Bílý jednorožec, Třeboň; Penzion
Horváth, Křemže; Penzion JURÁŠEK, Kunčice pod Ondřejníkem; Penzion Klídek,
Mezilečí; Penzion Pod Vinařským kopcem, Zaječí; Restaurace na koupališti,
Mysločovice; Penzion U Tří veverek, Lipová - lázně; Restaurace „U Hrabala“,
Česká Lípa; Restaurant – café U Týna, Praha 1; Slunečný penzion, Hodonice

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V SRPNU

21. září

Year to Date - August 2015 vs August 2014

zasedání výběrové komise pro výroční
cenu Hoteliér roku

23. září

zasedání výběrové komise pro výroční
cenu Mladý manažer roku

24. září

jednání s náměstkyní ministra pro místní
rozvoj paní Klárou Dostálovou, jehož cílem
bylo definování vzájemné spolupráce
MMR ČR, SOCR ČR a AHR ČR na rozvoji
cestovního ruchu a podpoře rovných podmínek v podnikání.

8. říjen

zasedání výběrové komise pro výroční
cenu Penzion roku

8. říjen

setkání předsedů krajských sekcí s vedoucími Odborů cestovního ruchu jednotlivých krajských úřadů. Více v tomto
zpravodaji.

8. říjen

jednání Rady AHR, s výstupy se můžete
seznámit v zaheslované části webu.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
2016 PŘIPRAVENA

Na základě analýzy dosavadní spolupráce s našimi dodavateli jsme připravili
nabídku patnerství na rok 2016. Stejně
jako v letošním roce si mohou dodavatelé,
kteří mají zájem propagovat své produkty
prostřednictvím AHR ČR, vybrat mezi
partnerstvím, zahrnujícím širokou formu
propagace. Využít mohou možností aktivní
účasti na všech akcích AHR ČR, případně
se rozhodnout pouze pro jednorázovou
účast na vybraných akcích nebo se zařadit
mezi členy AHR ČR a zapojit do programu
Garantovaný dodavatel.
Nově jsme pro zájemce jak z řad členů, tak
nečlenských firem připravili balíček inzerce, který zajišťuje zvýhodněnou opakovanou inzerci ve zpravodaji AHR FÓRUM.
Velmi si vážíme skutečnosti, že řada
významných společností s námi spolupracuje trvale již několik let a troufáme si věřit,
že je to jeden z důležitých signálů, že naše
aktivity jim přinášejí užitek a smysluplnou
vzájemnou podporu.
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Occ %
2015

2014

ADR
2015

2014

RevPAR
2015

2014

Percent Change from YTD 2014
Occ

ADR

Rev
PAR

Room
Rev

Room
Avail

Prague

73,8

68,5

77,71

69,46

57,35

47,60

7,7

11,9

20,5

21,1

0,5

Vienna

70,3

69,7

97,37

90,28

68,50

62,92

0,9

7,9

8,9

11,9

2,8

Budapest

73,7

67,6

71,52

66,06

52,73

44,64

9,1

8,3

18,1

18,0

-0,1

Barcelona

76,2

73,5

128,74

120,56

98,11

88,66

3,6

6,8

10,6

10,9

0,2

Berlin

74,9

72,4

90,76

84,90

67,94

61,50

3,3

6,9

10,5

12,2

1,6

Paris

77,5

80,1

256,90

244,17

199,01

195,49

-3,2

5,2

1,8

3,0

1,2

London

81,5

81,9

192,90

169,11

157,26

138,44

-0,4

14,1

13,6

16,9

3,0

Warsaw

73,6

68,2

66,33

64,13

48,79

43,75

7,8

3,4

11,5

14,4

2,6

AUTORSKÉ SVAZY 2015

Počátkem roku jsme vyzvali autorské svazy k jednání o hromadné smlouvě za rok
2015 s požadavkem o určení jednoho kolektivního správce. Kolektivní správci nás následně informovali, že OOA-S během roku přestoupila k INT. Jelikož situace se tím ještě
více zkomplikovala, navrhujeme autorským svazům následující kompromisní řešení:
1. OSA – zohlednit odchod jednoho kolektivního správce OOA-S v cenách + dodržení
zákonného limitu cen, který byl na maximu v roce 2012 + zohlednění obsazenosti + slevy pro členy ve výši 18-20 % u pokojů + slevy u veřejných prostor (restaurace a ostatní)
2. INT – dodržení cenové hladiny roku 2012, nepřekročení zákonného limitu cen
+ zohlednění obsazenosti + slevy pro členy ve výši 15-20 % u pokojů + slevy u veřejných prostor (restaurace a ostatní)

Autorské svazy vyjádřily připravenost nabídnout jednoho kolektivního správce
od 1.1.2016, se kterým bude uzavřena hromadná smlouva pro naše členy. Čekáme
na vyjádření kolektivních správců. Stále platí postoj, že členové AHR neplatí autorské
poplatky do doby uzavření hromadné smlouvy. AHR ČR vás zastupuje a kolektivní
správci nemohou vymáhat žádné sankce za bezdůvodné obohacení. Zájmem všech
stran je vyřešit podmínky hromadné smlouvy pro tento rok co nejdříve.

NOVÁ KOLEGYNĚ V TÝMU AHR
Rádi bychom vám touto cestou představili naši novou kolegyni
Mgr. Janu Šturmovou, která nastoupila na pozici Manažerky vzdělávání po odchodu Mgr. Lenky Stockton. Jana se více než dvacet let
věnovala poskytování péče o zákazníky v oblasti hotelových služeb. Na své nové
pozici se opírá o zkušenosti získané v Renaissance Prague Hotel, Radisson
SAS Alcron Hotel Praha a Park Inn Hotel Prague. Hotelový provoz zná důkladně,
konkrétně na oddělení recepce si postupně vyzkoušela všechny pozice, od asistentky concierge a recepční, přes vedoucí směny a nočního auditora až po
FO manažera. V posledních letech také pravidelně připravovala a pořádala školení zaměřená na péči o zákazníky a hotelový provoz. Mluví anglicky, německy
a italsky a ovládá základy ruštiny. V červnu 2015 dokončila magisterské studium
na Policejní akademii ČR, obor krizový management. Průběžně a s nadšením
se vzdělává, ráda čte, navštěvuje kulturní akce a miluje cestování.

ze sekretariátu

AHR ČR se podílí každoročně na vyhlášení prestižní soutěže Best of Realty
v kategorii hotely a ubytovací zařízení. V letošním roce se sešly pouze tři nominace, ze kterých se bude vybírat. Nominováni byly PECR – Apartments hotel Pec
pod Sněžkou, Boutique Hotel Golden Key Prague a Motel One, Praha. Pokud
byste věděli o jakémkoli zajímavém projektu, který by mohl být nominován
v příštím roce v rámci této soutěže, dejte nám prosím vědět. Domníváme se,
že i samotná nominace je oceněním a zajímavým marketingovým zviditelněním
pro každé zařízení. Více na www.bestofrealty.cz

STANOVISKO K NÁVRHU
„PROTIKUŘÁCKÉHO“ ZÁKONA

Takzvaný „Protikuřácký zákon“
skrývá mnohem více rizik pro
provozovatele restaurací a hotelů než pouhý zákaz kouření.
Asociace hotelů a restaurací
nesouhlasí s tímto zákonem
v podobě, v jaké ji schválila
vláda. Jedná se o další přenos
odpovědnosti za neschopnost
státu zajistit kontrolu a dodržování stávajícího zákona. Platit
mají však opět podnikatelé.
Za posledních deset let naši
politici neudělali jediné opatření, které by pomohlo podnikání v gastronomii a pohostinství všeobecně. Naopak většina
zákonů dále přenáší finanční zátěž a odpovědnost na podnikatele. Protikuřácký zákon
je toho typickým příkladem. Zákon, kromě nepřípustné regulace cen nealkoholických
nápojů v restauracích, přináší odpovědnost podnikatele za skutečnost, že se v jeho
provozovně bude vyskytovat mladistvá osoba v podnapilém stavu. Až dosud nikdo z
tvůrců nevysvětlil, jak by měli podnikatelé tento požadavek v praxi zajistit. Pravděpodobně zákon předpokládá, že provozovatelé hotelů a restaurací budou při vstupu zjišťovat
věk hostů a nezletilcům by měli provést dechovou zkoušku na alkohol. Toto opatření je
zatím nejabsurdnějším v historii našich politiků a jeho implementace nemá žádnou oporu
v zákoně. Provozovatelé restaurací by museli mít u vchodu policistu, který by měl právo
hosty lustrovat. Nebo právo lustrovat občany dostane obsluhující personál?
Stávající legislativa se opírá o nutnost prokázat prodej alkoholu. AHR ČR je zásadně
proti podávání alkoholu nezletilým a porušování zákona. To vše však pouze za předpokladu, že je prodej prokázán. Tento zákaz pouze přenáší odpovědnost kontrolních
orgánů na podnikatele.Plošný zákaz kouření bude poslední tečkou pro provozovatele
některých pivnic a hostinců, zvláště na venkově, kteří budou stát před rozhodnutím své
podnikání ukončit. Podle dostupných
studií z Irska, tento zákaz přinesl za
deset let nárůst nezaměstnanosti
v oboru o 14 % a 10 % úbytek restaurací. V České republice trvale klesají
tržby v restauracích, jak uvedl za minulý
rok ČSÚ. Opatření, která stát poslední
dobou zavádí, včetně povinnosti značit
alergeny, rozšíření kontrolních orgánů
hygieny z jednoho na tři, povinnost
hlásit potraviny živočišného původu
dovezené z jiných zemí EU a další,
nejen staví podnikatele v pohostinství
do role úředníků, ale zatěžují je časově
i finančně.
AHR ČR vyzývá zákonodárce, aby se
při posuzování výše uvedeného návrhu
zákona zabývali pouze všemi aspekty,
které tento návrh přinese a to nejen pro
provozovatele restaurací, ale také jejich
zaměstnance a zákazníky.

NABÍDKA
AKADEMIE AHR ČR
NA NOVÉM WEBU

Rádi bychom vás
informovali o nových
projektech, školeních
a kurzech naší Akademie. Více informací
naleznete na nových
stránkách www.akademieahr.cz, kde se
můžete seznámit s aktuální nabídkou,
profily lektorů, referencemi a historií
aktivit, které jsme v posledních letech
zrealizovali. Momentálně pracujeme
na nové koncepci a během následujících týdnů nabídneme kompletní
portfolio kurzů a profesních aktivit.
Věříme, že si postupně z naší nabídky
vyberete, jsme také připraveni „ušít“
školení vašich zaměstnanců na míru.

NOVÁ VIZE
ROZVOJE
CZECHADVISOR
Portál CzechAdvisor, který AHR ČR
před několika roky spustila, má od
října nového majitele. Portál převzala
společnost Contech, která zajistí jeho
další rozvoj a to především po stránce
technologické a marketingové.
CzechAdvisor dostane šanci stát se
jedničkou v oblasti recenzí ubytování na českém trhu. 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.
Loajální program AHR „ Cestujte
s AHR“, který v současné době běží
v off line režimu a není tudíž využíván
jeho potenciál, bude zařazen do
on line systému rezervací přes
CzechAdvisor.
Věříme, že převzetí portálu společností Contech rozvine původní
myšlenku projektu tak, aby uspokojila
nejen samotná zařízení, ale především jejich hosty.

TEXT: ING.VÁCLAV STÁREK, ING.KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ, FOTO: ARCHIV
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Novela zákona o významné tržní síle může zdražit
potraviny a narušit tržní prostředí, varují obchodníci

Svaz obchodu a cestovního ruchu České
republiky (SOCR ČR), jehož členy jsou
i největší obchodní řetězce, nesouhlasí
s návrhem vládní novely zákona o významné tržní síle (ZoVTS) a jejím zneužitím. Další zpřísnění regulace v maloobchodu jde proti trendu samoregulace
v zemích EU a může mít negativní dopad
na tuzemskou ekonomiku. Zástupci největších obchodních řetězců na trhu proto
připravují společné prohlášení, které chtějí
zaslat premiérovi české vlády.
„Novela zákona povede u obchodních
řetězců ke standardizaci podmínek a de
facto k vyloučení svobodné soutěže. Brání
obchodnímu vyjednávání a za vše hrozí
doslova likvidačními sankcemi. Výsledkem
bude zvýšení cen zboží,“ upozorňuje Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR, a dodává: „ZoVTS má diskriminační charakter,
protože se vztahuje pouze na obchodníky.
Je ale zřejmé, že také mnozí dodavatelé
mají významnou tržní sílu. Vyzýváme proto
politickou reprezentaci, aby novelu ZoVTS
nedoporučila ke schválení. Samotný zákon
považujeme za nekoncepční a navrhujeme

jeho zrušení bez náhrady.“
Z důvodové zprávy předložené do vlády
v polovině roku 2013 vyplývá, že novela
tak, jak je nyní projednávána, znevýhodňuje zákazníky, odběratele i stát. Negativní
důsledky regulace se mohou promítnout
například do nárůstu cen potravin v obchodech. Riziko výrazných sankcí za individuální jednání s tuzemským dodavatelem
může vést k upřednostnění zahraničního
zboží a v konečném důsledku postihne
zákazníky, ať v podobě vyšších cen, nebo
menšího výběru.
ZoVTS nabyl účinnosti 1. února 2010
a od počátku se setkává s negativní odezvou. Cílem zákona je ochrana dodavatelů
potravin před praktikami obchodních řetězců. Samotná novela má odstranit nejasnosti vyplývající z jeho současného znění.
Riziko sankcí za individuální jednání s tuzemským dodavatelem může dále způsobit, že obchodník od něj raději nenakoupí
zboží pro své prodejny, které jsou často
i v zahraničí. To by znamenalo propad exportu potravin a zboží od českých výrobců,
snížení konkurenceschopnosti českých

potravin a potažmo i další důsledky, jako
jsou nižší daňové odvody pro stát nebo
zvýšení nezaměstnanosti v maloobchodu,
službách či stavebnictví.
Novela dopadá na odběratele s ročním obratem přesahujícím 5 miliard korun, což se
v podstatě týká jen řetězců se sídlem mateřské společnosti v jiném členském státě
Evropské unie, tedy zahraničních investorů. V souvislosti s výší obratu mohou být
nastavené sankce likvidační i za ojedinělá
pochybení, která by neměla dopad ani na
maloobchodní trh, ani na spotřebitele. Šlo
by třeba jen o jednodenní zpoždění úhrady
faktury. Obchodník s obratem nad 5 miliard
korun za rok má navíc podle návrhu novely
významnou tržní sílu vůči všem, monopolní dodavatele či oligopoly nevyjímaje.
Tato skutečnost může být v rozporu
s právem EU.
Zástupci SOCR ČR i jednotlivých řetězců
se shodují v tom, že ZoVTS žádný zásadní
pozitivní efekt za pět let trvání nepřinesl. Navíc tvrdá regulace a snahy o její
zpřísnění neodpovídají trendu EU, která
vyjadřuje podporu dobrovolné regulaci.

ZDROJ: SOCR ČR

Z jednostranné regulace budou těžit výlučně dodavatelé a v konečném důsledku
postihne zákazníky. Novela představuje hrozbu snížení podílu nabízených českých
potravin a zúžení nabídky.

DPH v restauracích je v rukách poslanců

Návrh zákona byl projednán v druhém čtení ve středu 7. 10. 2015. Je nyní na poslancích, aby rozhodli, zda chtějí kompenzovat
několikaletou nesrovnalost v DPH, které
čelili provozovatelé restaurací a umožnit
oboru, který podporuje myšlenku elektronické evidence tržeb, aby se jako první
obor s touto novinkou vyrovnal. Přestože si
uvědomujeme, že toto opatření není systémové, netvrdíme jako například farmaceuti, že by zlevnilo službu, ale spíše by mohlo
zmírnit negativní dopady mnoha opatření,
kterými byli provozovatelé restaurací za
posledních několik let zatíženi, udržet
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zdravý rozvoj našeho oboru a zachovat
pracovní příležitosti. Je tedy nyní
na poslancích, jak se k tomuto návrhu
postaví a jak odpoví na tuto výzvu drobným podnikatelům. Jsme přesvědčeni,
že by se jednalo o mnohem účinnější krok,
než přemýšlet o dotaci několika „vyvolených“ pohostinství na venkově tak, jak to
prosazuje Asociace malých a středních
podnikatelů.
V tomto smyslu osloví také AHR ČR
všechny poslance a media před třetím
čtením zákona, stejně jako garanční
Rozpočtový výbor.

TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK,
FOTO: KRYŠTOF SOBOTKA

Vzhledem k tomu, že pan ministr Babiš opakovaně na veřejných zasedáních
k EET prohlásil, že by podpořil případný poslanecký návrh na snížení sazby DPH
z navržených 15 % pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích na 10 %,
jednali jsme o této záležitosti s poslanci. Podařilo se nám přesvědčit pana poslance
Adámka (ČSSD), aby tento pozměňovací návrh ve druhém čtení „načetl.“

profil

Ivan Chadima řídil nejslavnější hotely světa
Na 9. Výroční konferenci AHR ČR v listopadu v Praze byly slavnostně předány
Výroční ceny AHR ČR za rok 2014 novým držitelům. Zvláštní Cenu JUDr. Vladimíra
Štětiny za celoživotní přínos hotelnictví a gastronomii převzal IVAN CHADIMA.
Kdy jste se rozhodl, že práce v pohostinství bude pro vás ta pravá cesta?
Já jsem ani tak nerozhodl, protože v době,
kdy jsem pomýšlel na to, čím budu, mi ředitelka školy nabídla tři alternativy - holiče,
zedníka nebo kominíka. Nebyl jsem z toho
šťastný, ale tatínkovi se nějak podařilo mě
z tohoto umístěnkového kolečka vyjmout
a díky strýci Rabochovi, který dělal na
ministerstvu výživy, jsem se dostal
na knedlíkárnu do Podskalské.
Bylo tam 600 holek a čtyři kluci, takže
na tělocvik jsme chodili do Resslovky
s průmyslovkou, protože jsme nedali
dohromady třídu. Byla to dobrá škola,
měl jsem ji rád a tam jsem si začal uvědomovat, že jsem se dostal do povolání,
které mě baví. Hned po druhém ročníku v
Podskalské jsem přestoupil do 3. ročníku
čtyřleté Hotelové školy v Mariánských
Lázních.
Který z vašich pracovních postů
považujete za nejdůležitější?
Jeden byl v Česku, když jsem šel na
umístěnku do hotelu Alcron, to bylo velké
štěstí, protože Alcron v té době byl nejen
výborný hotel, ale hlavně tam byli neuvěřitelně šikovní lidé, kteří řemeslo uměli
pozpátku. Od nich jsem se mnoho naučil,
což mi velmi posloužilo, když jsem vyjel
ven. Navíc jsem měl pak štěstí na konci
mé kariéry v Čechách v roce 1968, když
jsem byl zařazen do Hotelového institutu
ČEDOKu.
Vedl nás pan inženýr Tlustý, neskutečně
inteligentní a chytrý člověk, který byl kdysi
tajemníkem pana Jana Masaryka, vystudoval na Harvardu, a ten si nás vzal do
práce, že nás naučí, abychom byli schopní
řídit mezinárodní hotely.
Učilo se v cizích jazycích a jezdily nám
tam přednášet osobnosti z celého světa.
Navíc mi ta škola šla, poprvé v životě, já
jsem nikdy nebyl žádný zázračný student,
ale tohle mě tak bavilo, že jsem exceloval.
A tam jsem se potkal s Vláďou Štětinou,
my jsme vlastně celý život spolu profesně
cestovali.
Když jsem v srpnu 1968 odjel do Kanady,
tak jsem tam zase začínal jako číšník, nikde mě nevítali s otevřenou náručí, hlavně
když jsem neměl Lausanne, o Mariánkách
nikdo nevěděl. V roce 1975 jsem v Kanadě

dostal nabídku od Four Season´s, první
štace byla v Ottawě a pak jsem přebíral
hotel v Torontu. To byl asi můj největší
profesní úspěch, protože s týmem jsme se
tenkrát dostali na 13. příčku nejlepších hotelů světa v časopise Institutional Investor,
na základě hodnocení od hostů.
Co se podle vás za tu dobu, co pracujete v hotelnictví, v tomto oboru nejvíc
změnilo?
Myslím, že ten hotel Four Season´s, který
byl tenkrát v hodnocení třináctý, by byl
dneska na takovém 265. místě. Změnily se
nároky klientely, je víc erudovaná a daleko
náročnější než tenkrát. Standardy, se
kterými jsme tehdy pracovali, by dnes už

nestačily. Vším, hlavně technologiemi
jsme byli „sto let“ za dneškem.
Dá se srovnat hotelnictví v USA
s hotelnictvím evropským? V čem
je největší rozdíl?
Když jsem odjížděl do Kanady, zeptal
jsem se profesora Tlustého, jestli mám dál
studovat hotelnictví a on mi řekl: „Hotelnictví není žádná raketová fyzika, už toho
umíš dost.
Budeš se muset přizpůsobit. V Americe
je hotelnictví jiné, než na jaké jsi zvyklý.“
Většina hotelů v Evropě umí řemeslo, ale
nedokáží byznys s tím spojený. Obchodní
aspekt hotelového průmyslu umějí Američané daleko líp.

→
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Jaké jsou vedle tenisu další vaše koníčky a záliby?
Tenis a obrazy koupené od kamarádů
většinou ještě v Americe, trochu hraji golf,
mám ho rád, je to vždy v krásném prostředí. A obrovské množství času mi zabírá
můj šestnáctiletý syn Hugo, který studuje
anglické gymnázium Riverside a máme se
rádi. Hodně spolu cestujeme, baví mě uka-

zovat mu svět a místa, kde jsem kdysi žil.
Rád vařím, mám rád společnost a vůbec
mě baví život.
Kteří významní a slavní hosté navštívili
vaše hotely?
Tak třeba Ája Vrzáňová, Ivan Lendl, Margaret Thatcherová, Hans-Dietrich Genscher, secretary Schulze, prezident
Jacques Chiraque, Šimon Peréz a další.
Co soudíte o našem středoškolském
a vysokoškolském vzdělávání v oboru
hotelnictví, gastronomie a turismu?
Už dlouhý čas se u nás zabýváme maturitami a nebere to konce. Všude ve světě
platí víc International baccalaureate, proč
ho neadoptovat také u nás? Myslím, že
úžasnou práci v oboru dělá Roman Vaněk

Ivan Chadima

se svým Pražským kulinářským institutem.
Teď jsem si vzpomněl, že jste v roce
2001 také vydal kuchařku své babičky.
Jaké jsou v ní poklady?
Babička se doma naučila vařit, hospodařit
a hrát na piano a psala zajímavé recepty.
Měla u nich poznámky typu - mně chutnal,
nebo mně nechutnal, ale všichni ho měli
rádi. Kuchařka vznikala od roku 1911,
cenné jsou recepty z doby 1. světové
války. Moje babička byla výborná kuchařka. Ale co uměla naprosto bravurně, byla
zvěřina. A to proto, že můj pradědeček
byl správcem panství na Karlštejně
a v Ledči nad Sázavou. Zvěřinu dostávali
jako deputát. A babička z ní dělala vynikající zvěřinovou paštiku, v níž bylo maso
koroptví, perliček a husí játra.

Narozen roku 1940 v Praze
Po absolvování Školy společného stravování v Praze studoval na Hotelové škole v Mariánských Lázních.
Dalších 10 let pracoval v hotelu ALCRON v Praze.
V srpnu 1968 emigroval do Kanady, kde působil nejprve v hotelu Le Chateau Champlain. Zde potkal syna slavného hoteliéra Šroubka, který
mu nabídl pozici asistenta viceprezidenta v hotelové společnosti Ramada Inn.
 Následovalo řízení dalších hotelů zvučných jmen: Four Seasons Ottawa a Toronto nebo Ritz Carlton v New Yorku.
 V roce 1992 se vrací do ČR a později otvírá se svým společníkem, irskou firmou Quinlan Partners, designový hotel Yasmin s restaurací Noodles
a do července 2015 byl jeho spolumajitelem.
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TEXT: PHDR. JAROSLAV HOLOUBEK, FOTO: AUTOR A ARCHIV AHR ČR

Jakým způsobem jste dával svým
zaměstnancům pocit sounáležitosti
s firmou?
V tomto oboru jsou potřeba schopnosti
a ochota sloužit a také jisté charisma. Je
důležitá motivace, dokázat lidi strhnout k
tomu, abyste došel k vytčenému cíli. Four
Season´s v Praze je hotelová škola jako
hrom.

konference

Ochutnávka konference

aneb na co se můžete těšit

Nejen na to, co připravuje hotel Clarion Congress Hotel Ostrava během GTG
party na 10. konferenci AHR ČR, jsme se zeptali jeho ředitele Radima Beneše.
Mohl byste
prozradit, co
chystáte pro
účastníky
v rámci GTG
party?
Ve čtvrtek na
GTG party
připravuje šéf
kuchyně jedinečnou Ostravskou kuchyni našich
maminek z dob 70. a 80. let. GTG se
odehraje v komplexu Dolní oblasti
Vítkovice – národní kulturní památky,
skvostu Ostravy, který je tahákem pro

všechny hosty Ostravska resp. kraje.
V jedné z původních budov je umístěn Malý svět techniky a tam na Vás
ve světě internetu dýchne minulost,
a hosté budou mít možnost porovnat
současný způsob života s tím, který byl
v minulosti.
Pozorujete nějaký vývoj v Ostravě
od konání poslední konference AHR
ČR?
Myslím, že se Ostrava od poslední
konference AHR ČR v roce 2009 velmi
změnila, a stojí za to vidět, jak dnes třetí
největší město ČR vypadá a co vše se

za 6 let vybudovalo a podařilo uvést do
provozu, z čehož čerpá i cestovní ruch.
Třeba i samotný hotel Clarion prošel
rekonstrukcí a dispozičními změnami.
Mohou se účastníci konference těšit
na nějaký speciální drink?
Pro účastníky výroční konference připravujeme Čaj o páté v hotelové restauraci
Benada. V rámci pobytu účastníků
konference budeme servírovat hostům
míchaný nápoj Clarion, který jsme
připravili ve spolupráci s mistrem světa
v barmanském oboru panem Karlem
Mayerem.

TEXT: ING.MICHAELA PEŠKOVÁ, BA (HONS), FOTO: ARCHIV

Čaj o páté i míchaný nápoj Clarion

Každé vytvořené šaty jsou unikátní
Na jaké kousky
z vaší kolekce
se mohou
účastníci konference těšit?
V čem bude
módní přehlídka výjimečná?
Těšit se můžete
na společenské
a svatební šaty ve starorůžových
a zlatavých tónech v kombinaci se
zlatou krajkou, která propojuje celou
kolekci. Výjimečnost mé kolekce
můžete posoudit osobně na módní
přehlídce.
Mohla byste říci pár slov o značce,
kterou budete prezentovat
na galavečeru AHR?
Značka SandraMark vznikla před
třemi lety. Zaměřuje se především
na společenskou módu pro ženy.
Najít zde můžete ale i módu na běžné
nošení.Každé vytvořené šaty jsou
unikátní. Snažím se jimi vyzdvihnout

ženskou krásu a poukázat tak na přednosti
žen.Pro svou tvorbu si pečlivě vybírám
kvalitní materiály. Ráda vytvářím šaty
na zakázku. Každé z nás sluší jiná barva,
střih a druh materiálu, který se musí
přizpůsobit danému návrhu.Zajímám
se o módní trendy, ale raději využívám
vlastní fantazii a představy klientky.

Budou mezi
modelkami
nějaké
známé tváře?
Určitě se budete
mít na co těšit.
Překvapení
má své kouzlo.

TEXT: ING.MICHAELA PEŠKOVÁ, BA (HONS), FOTO: ARCHIV SANDRY MARKOVÉ

Galavečer konference osvěží módní přehlídka společenských šatů návrhářky
Sandry Markové, kterou jsme požádali o krátký rozhovor.
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Zeptali jsme se přednášejících...
1. Jaké jsou podle vás největší výzvy pro provozovatele hotelů a restaurací v ČR?
2. Na co se mohou těšit účastníci konference v rámci vaší přednášky?
Martin Saitz, European Leadership & Academic Institute, Managing Director Hundai Motor

1. Růst možností a jejich dosažitelnosti v důsledku globalizace, zásadně ovlivňuje i využití volného času, způsoby
cestování a poptávku po unifikovaných a individuálních službách. Vývoj hotelnictví tak musí rychle reagovat na rozvoj
cestovního ruchu. Lidé budou stále více cestovat, přitom budou očekávat jistotu a vyžadovat jedinečnou zkušenost.
Tím pádem budou mít i nadále význam globální značky. Globální značka však představuje slib, který si české podnikatelské prostředí musí uvědomit. Vytváření aliancí domácích a mezinárodních subjektů s cílem přilákat co nejvíce hostů
z nových destinací se nevyhne ani ČR. Velkou výzvou bude tedy schopnost poskytnout jedinečný zážitek a zároveň zajištění růstu
rentability hotelů a restaurací.
2. Cílem přednášky je poskytnout inspiraci, jak rozvíjet a uplatňovat strategické myšlení v řízení firmy. Většina manažerů zná význam slova strategie či strategické myšlení, ale neumí je uplatňovat v praxi. Je nejen důležité stanovit správnou strategii firmy, ale
zejména umět ji správně interpretovat a uvést v život, uplatnit ji na všech úrovních řízení. K tomu je třeba osvojit si
a rozvíjet dovednosti, které manažerům pomohou „myslet a jednat strategicky“.
Franco Luise, šéfkuchař hotelu Hilton Prague

1. Osobně si myslím, že je dnes poměrně obtížné najít správný koncept pro vstup na trh, především z důvodu hojnosti
podobných nabídek. Lidé jsou čím dál více sofistikovanější a jejich potřeby se za poslední roky značně změnily. Navíc se
také mění globální politická situace. Proto musíme co nejrychleji odhalit veškeré možné scénáře vývoje a reagovat
na aktuální situaci.

2. Pokusím se předat účastníkům mé zkušenosti a najít řešení na měnící se trendy, nové způsoby zpracování jídla, které
šetří čas i peníze.
Johan Cheikh, Practical Coaching

1. Po nalezení talentovaného a provozně schopného personálu s optimistickým náhledem na věc je velikou výzvou
především zajištění kvalitního managementu a nastavení vhodného strategického cíle.

2. Moje přednáška pomůže všem účastníkům lépe porozumět generační propasti jako nástroji (příležitosti)
ke zvýšení výkonnosti, inovativnosti, k vytvoření dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance a především k zajištění
spokojenosti zákazníků. Zaměstnavatel by měl na mladé talentované zaměstnance hledět z trochu jiné perspektivy,
založené především na jejich silných stránkách, nikoliv slabinách. Tento přístup zajistí zlepšení spolupráce a větší angažovanost
zaměstnanců.
Pavel Suchánek, CEO Restu

1. Z pozice průvodce po restauracích se mohu vyjádřit pouze na adresu restaurací. Nároky hostů se neustále stupňují, lidé se více zajímají o to, co jí a jak by jídlo a servis měly vypadat. Jsou také ochotni si připlatit za lepší služby.
Jak je vidět, některé restaurace pochopily, že je lepší soustředit se na svůj příběh a kvalitu, než zaměstnávat neznalý
personál a nabízet tuctové jídlo na sto položkovém jídelním lístku. Podle mě je důležité, aby si restaurace ujasnila,
co nabízí a pro koho. Nemá smysl dělat všechno pro všechny.

Dr. Rob Davidson, GM společnosti MICE Knowledge

1. Hlavní výzvou pro provozovatele hotelů a restaurací je rostoucí konkurence. Nabídka pohostinství roste
rychleji než poptávka po těchto službách. Nové turistické destinace otevírají dveře svým návštěvníkům za účelem
trávení volného času nebo obchodu. Výzvy jsou dnes zesíleny nejistotou v globální ekonomice, která má dopad na
obchod a důvěru spotřebitelů. Když jednotlivci a společnosti mají nedostatek důvěry ve své bezprostřední budoucnosti, jejich výdaje na cestování a stravování se snižují.

2. Moje přednáška bude zaměřena na další výzvu v pohostinství. Touto výzvou je přizpůsobení našich produktů a služeb požadavkům nejmladší generace spotřebitelů, generaci Y.
Marco Nussbaum, CEO společnosti Prizeotel

1. Digitalizace uvnitř hotelového průmyslu nemění jenom způsob, jakým jsou hotelové pokoje rezervovány, ale také
požadavky hoteliérů, aby důsledně kontrolovali, zda jejich produkty stále splňují očekávání cestovatelů. Protože doba
se mění rychleji než kdy jindy, vyžaduje to od hotelů vysokou mííru flexibility. Hotely se musí zaměřovat na hosta, nikoli
na zastaralé statistiky.

2. Účastníci konference mohou očekávat zábavnou prezentaci o současných výzvách v hotelovém odvětví.
Budu mluvit také o postupech a řešeních osvědčených v praxi.
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TEXT: ING.MICHAELA PEŠKOVÁ, BA (HONS), FOTO: ARCHIV

2. Moje povídání a diskuze s restauratéry se bude týkat možností a nástrojů, jak poznat, kdo je náš zákazník. Pokud vím, kdo
to je, dokážu ho najít a oslovit ho. Naše marketingové úsilí nás stojí čas a peníze, a proto musíme směřovat zdroje na správná
místa ve správný čas.

konference

Slavnostní menu mám už připravené

Máte již sestavené
menu, které
se bude podávat
na galavečeři?
Ano, menu na slavnostní galavečeři
máme již připravené.
Pro účastníky
konference sázím
na českou klasiku v moderní úpravě.
Budou v menu použity i lokální
a sezonní suroviny?
Samozřejmě, že jsem neopomněl
zařadit do menu sezonní suroviny.
Věřím, že menu bude pro všechny
příjemným překvapením. 10. konference
AHR ČR se koná v období svátků

mladého vína, posvícení a příprav
na Advent, snad jsem aspoň takto
trochu navodil atmosféru slavnostní
galavečeře.
Jako šéfkuchař hotelu Clarion
v Ostravě máte jistě bohaté zkušenosti v oboru. Které akce v letošním
roce byly pro vás nejzajímavější?
Vzhledem k tomu, že Clarion Congress
Hotel Ostrava se nachází v blízkosti
sportovních a kulturních stánků, hostí
mnoho vrcholových sportovců, atletů,
tenistů, hokejistů a zejména letos
i hokejové týmy v úspěšném Mistrovství světa v ledním hokeji. Sportovci
vyžadují vyváženou stravu sacharidy,
tuky a bílkoviny.
K významným hostům patří také pre-
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zidentský pár České republiky. Panu
prezidentu Zemanovi jsme servírovali
jeho oblíbený domácí chléb např. se
škvarky, či jen tak s máslem a zeleninou, což pan prezident zapsal do
kroniky hotelu.
Hotelovými hosty jsou i celebrity jak
z českého, tak i světového šoubyznysu, které jsou náročné především na
přípravu jídel z čerstvých surovin.
Naši prioritou je vyhovět každému
přání hosta a připravíme pokrmy
nejen z tradičních lokálních surovin,
ale i z luxusních surovin z celého světa.
Pro gastronomický zážitek připravujeme pokrmy metodou ,,Sous-Vide“, kde
si pokrmy uchovají jedinečnou texturu,
živiny, křehkost a v neposlední řadě
charakteristickou chuť.

TEXT: ING.MICHAELA PEŠKOVÁ, BA (HONS), FOTO: ARCHIV

10. konference AHR se kvapem blíží. Šéfkuchař Otto Kokoszynski, Executive
Chef Clarion Congress Hotel Ostrava finišuje s gastronomickým překvapením...

vzdělávání

Mistrovské zkoušky mohou naší profesi pomoci

Jsme si vědomi toho, že ryba smrdí od hlavy a pokud v našich zařízeních dojde
k čemukoli, je to jen naše odpovědnost
a případně i naše vina. Jsme samozřejmě
velmi rádi, že máme ve svém středu mnoho kvalifikovaných vedoucích pracovníků,
ale velmi nás mrzí, když přijdeme do
restaurace a je na první pohled vidět, že
ji řídí diletant, ochotník, anebo není řízena
vůbec.
To jsou ty příklady, kdy si majitel myslí, že
protože chodil často do „hospody“ ví, jak
to v ní funguje. Ano, máme svobodu podnikání, ale to ještě neznamená, že každý vyučený, nebo maturant na odborné škole je
zároveň rozeným vedoucím pracovníkem.
Mohu umět vařit, mohu umět dobře obsloužit hosta, ale to mě ještě neopravňuje
k tomu, abych byl přesvědčen, že budu
úspěšným hoteliérem, či restauratérem.
Vést své zařízení není jen o znalosti řemesla, ale o znalosti všech zákonů
a předpisů s provozem souvisejících - měl
bych vědět něco o marketingu, personální
politice, účetnictví, tvorbě jídelního lístku,
ekonomice a nákladech činnosti provozu,
o tom, jak šetřit a jak vydělávat.
A z toho, jak některé restaurace a hotely
vypadají a jak jsou řízeny, je často na první
pohled vidět, že jejich manažeři nemají o
některých výše citovaných problematikách

ani páru. A to škodí nejenom jim samým,
protože oni to platí, ale škodí to i celému
našemu oboru, protože jeho reputace je
dána kvalitou toho posledního článku
a ne těmi, kteří mají mezinárodní ocenění
kvality.
Proto jsme uvítali iniciativu, která by těm,
jež chtějí úspěšně řídit svá zařízení, mohla
pomoci. Na této myšlence jsme také
spolupracovali a bylo až obdivuhodné, že
jak odborníci v oborech, tak pracovníci
ministerstva školství se vzácně shodli na
celém projektu. Mile nás překvapilo, že jej
podporoval i sám pan ministr. Bohužel byl
v nedávné minulosti odejit
a tak s napětím čekáme, zda se nová
paní ministryně k tomuto projektu postaví
stejně pozitivně.

Pokud ano, pak by vznikl projekt, do kterého by se každý zájemce mohl zapojit
a ověřit si, zdali jeho znalosti jsou natolik
dobré, aby mohl úspěšně zastávat vedoucí
funkci ve svém vlastním zařízení.
Byly stanoveny okruhy odborných znalostí,
které je při této zkoušce nutné prokázat,
a ty bude možné získat buď samostudiem,
nebo se zúčastnit výuky, kterou budou
nabízet certifikovaná zařízení.
Důležitý je fakt, že půjde opravdu pouze
o odbornost a ověření způsobilosti pro výkon tohoto povolání. Jako důležité vidíme
i to, že garantem by měla být Hospodářská
komora ČR a zařízení, řízená ministerstvem školství.
To, jak jsou osnovy zkoušky připraveny,
dává záruky toho, že absolvent mistrovské
zkoušky bude mít nejenom schopnost
úspěšně řídit svou restauraci nebo hotel,
ale předpokládá se, že by tímto způsobem
získal i možnost vyučovat na učňovských
a středních hotelových školách, což je až
doposud možné pouze při získání zkoušky
z pedagogického minima.
Vidíme v tom i velkou výhodu pro odborné
školy, které by mohly zaměstnávat bez
problému i odborníky z praxe a více se
přiblížit skutečným podmínkám v reálné
praxi.
Držme si palce, aby se to povedlo.

TEXT: ING. PAVEL HLINKA, FOTO:ARCHIV

Asociace hotelů a restaurací České republiky je od svého založení manažerskou
organizací, která sdružuje vedoucí pracovníky v hotelové a restaurační branži.
Jedním z jejích cílů je pomáhat jim v jejich obtížné a komplikované práci.

Reakce AHR ČR na pořad „Ano šéfe“ SOU Trmice

Pořad z hotelové školy v Trmicích však
AHR ČR odsuzuje, neboť se pohyboval v
mnohém za hranicí etiky a navíc byl velmi
zavádějící. Střední odborné učiliště v
Trmicích dává šanci mladým lidem, kteří si
do života přinášejí sociální nebo intelektuální handicap. Právě pro ně je na této
škole speciálně upravený tříletý vzdělávací
program s názvem „Kuchařské práce.“
Absolventi tohoto oboru se uplatní na trhu
práce ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, především na pozicích pomocných
pracovních sil v kuchyni. Práce s těmito
učni je složitá a především nelehká. Tito
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pracovníci jsou však pro velké provozy nepostradatelní a pro ně samotné se mnohdy jedná o jedinou šanci, jak se uplatnit na
trhu práce a neskončit v sociální síti státu.
Přestože zastáváme názor, že učňovské
školství a zvláště odborná příprava musí
nutně doznat změn, považujeme za přinejmenším nesolidní, zavádějící a především
zcela neetické stavět popularitu pořadu
na zkreslených informacích a znevažování
těžko vzdělavatelných mladých lidí. Zdeněk Pohlreich je uznávaným odborníkem
a neměl by své mediální zviditelnění rozhodně stavět na podobných praktikách.

TEXT: ING.VÁCLAV STÁREK , FOTO: ARCHIV

Asociace hotelů a restaurací ČR hodnotí pořad „Ano šéfe“ pozitivně díky všeobecné
snaze o šíření osvěty mezi zákazníky, a to i přes některé subjektivní momenty,
na něž by mohli mít odborníci odlišný názor.

hotel / penzion
WHO IS WHO
SAŠA BABIĆ

Narodil se v dnešním Chorvatsku, v roce l978 začal navštěvovat gastronomickou školu, kterou absolvoval
jako kuchař a číšník, studia zakončil v Záhřebu. Vařil v různých restauracích nejen doma v Chorvatsku, ale
také v Německu a Rakousku. Koncem roku 2003 přišel do Prahy, aby pomohl kamarádovi s rozjezdem restaurace, kde nakonec začal v tomto oboru podnikat sám. Chorvatskou rybí restauraci DECO úspěšně provozuje
čtvrtým rokem. „Jako každý správný kuchař vařím nejraději z čerstvých surovin. Každé ráno jezdím nakupovat.
Zvlášť „pes“ jsem na rajčata. Ani je nemusím ochutnávat, stačí, že se na ně podívám a už vím, jestli budou
dobrá, nebo ne. Dvakrát týdně jezdím do Chorvatska pro čerstvé ryby. Odměnou za to jsou spokojení hosté.“

PAVEL MINÁŘ

KAMILA NOVOTNÁ

Nastoupila na pozici Sales&Reservation Manager v Clarion Hotelu Prague City na Tylově náměstí. Zkušenosti se zpracováním skupinových i individuálních rezervací, budgetingem a zákaznickým servisem získala
v pětihvězdičkových hotelech Pachtův Palác a Hotelu Paříž Praha. Vystudovala Střední hotelovou školu
Podskalská v Praze. Hovoří plynně anglicky, španělsky a francouzsky. „Cestovní ruch mě lákal již od malička,
miluji cestování, vždy jsem byla jednou nohou mezi Českou republikou a zahraničím. Profesní směrování
do pohostinství bylo u mě vždy jasnou volbou.“
INZERCE

TEXT: STÁŇA KREJČOVÁ

Vyučil se v Táboře a dalších cca12 let vařil v místních restauracích. V roce 2007 se aktivně zapojil do soutěží
jak domácích, tak zahraničních. Získal celou řadu ocenění, např. v roce 2007 Mistr republiky kuchař zlatá Medaile, 2008 IKA Erfut stříbrná medaile, 2010 Absolutní vítěz Warth Rakousko, 2010 Zlatá medaile Wilery Boch
Culinary World Cup Lucemburk, 2011 Zlatá medaile Intergastra Stuttgart a mnohá další. Od roku 2013 je
členem Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR. V současné době provozuje Bistro a zájezdní hostinec
Na Staré v Želči u Tábora. „S kolegy rádi a často experimentujeme, proto vždy uvítáme v našem týmu
specialisty na kuchyně z kteréhokoli kouta světa. Největší výzvou je v současné době filozofie slow food“.

akce

PROGRAM 10. KONFERENCE AHR ČR
OSTRAVA
1. DEN 19. LISTOPAD 2015
08.30 – 09.30
Registrace
09.30 – 09.50
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Václav Stárek, prezident AHR ČR, Jan Kratina, CPI Hotels, Zástupce Czech Tourism

Marketing a online technologie, řídí: Ota John

09.50 – 10.20
PŘIZPŮSOBENÍ SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE POTŘEBÁM ČÍNSKÉ KLIENTELY / Kristýna Kortová, absolventka VŠH Praha
10.20 – 10.50
JAK SE POPRAT S PARAZITUJÍCÍMI PORTÁLY / Jan Halíř, Hotel Solutions
10.50 – 11.30
VÝZVY HOTELIÉRŮ V ON-LINE SVĚTĚ / Marco Nussbaum, CEO Prizeotel
11.30 – 12.00
Prezentace hlavních partnerů
12.00 – 13.00
Oběd

Leadership a management, řídí: Václav Stárek

13.00 – 13.30
VÝZVY SOUČASNÉHO MANAGEMENTU V HOTELNICTVÍ / Collin Stanley
13.30 – 14.00
MYSLETE A JEDNEJTE STRATEGICKY / Martin Saitz, European Leadership & Academic Institute,
Managing Director Hundai Motor
14.00 – 14.30
JAK BY SI GENERACE X MOHLA POOPRAVIT MÍNĚNÍ O GENERACI Y/ Johan Cheikh, Practical Coaching
14.30 – 15.00
Coffee break + 3 zajímavé workshopy
19.00

GET TOGETHER PARTY

Na první den jsme si pro Vás od 19:00 připravili zajímavý doprovodný program GTG Party v prostoru U6 areálu Dolních Vítkovic.
Vyzkoušet si zde můžete zábavné technické exponáty v pohybu a zároveň ochutnat místní ostravské speciality, dobré víno
a užít si příjemný večer s kolegy a přáteli.

2. DEN 20. LISTOPAD 2015
Trendy v gastronomii, řídí: Roman Vacho

09.00 – 10.00
VÍTE, JAK DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU? / Franco Luise, šéfkuchař hotelu Hilton Prague
10.00 – 10.45
Prezentace partnerů
10.45 – 11.00
Coffee break

Zaměřeno na zákazníka, řídí: Roman Vacho

11.00 – 11.40
GENERACE Y JAKO ZÁKAZNÍK - CO OD VÁS OČEKÁVÁ? / Rob Davidson, GM MICE Knowledge
11.40 – 12.10
JAK PRACOVAT S HOSTY, KDYŽ NESEDÍ VE VAŠÍ RESTAURACI / Pavel Suchánek, CEO Restu
12.10 – 13.00
Oběd
13.00 – 15.00
Valná hromada AHR ČR
15.15 – 15.45
Michael Specking, GM Hilton hotels Prague
15.45 – 16.30
host konference: Eva Jiřičná
18.30

GALA VEČER S UDÍLENÍM VÝROČNÍCH CEN AHR ČR

V pátek 20.11. proběhne v sále DIAMANT od 18:30 h. Gala večer s udílením Výročních cen AHR ČR, který bude zahájen welcome drinkem
a módní přehlídkou večerních šatů návrhářky Sandry Markové. Následovat bude akrobatické vystoupení skupiny Vertigo. O nezapomenutelné
gastronomické zážitky se postará tým kuchařů pod vedením šéfkuchaře Otto Kokoszynského z Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Registrovat se můžete na webové adrese: konference2015.ahrcr.cz

www.rjelinek.cz

gastronomie

Česká gastronomie stojí za objevování
Co si myslíte
o české gastronomii?
V každé zemi,
kterou navštívím,
se snažím poznat
blíže místní kuchyni.
Dle mého názoru je
česká gastronomie
zajímavá a stojí za
objevování. Kvůli zdravotním potížím si
bohužel nemohu dopřát českou stravu
příliš často, alei při mé dietě občas nepohrdnu dobrým českým pokrmem.
Téměř všichni moji kuchaři jsou Češi
a naše restaurace podává především
tradiční česká jídla.
To má na starosti Karel Popelář, který
mě vždy překvapí něčím novým. Martin

Boháček je šéfkuchařem v naší restauraci CzechHouse, zde servírujeme české
jídlo pro gurmány.
Jaký je váš přínos hotelu Hilton
v Praze?
Je příliš brzy na hodnocení mého přínosu pro hotel Hilton Praha. Mohu pouze
říci, že jsem s sebou přinesl mé osobní
zkušenosti, které od prvního dne sdílím
se svým týmem. V kuchyni hotelu Hilton
je neustále patrný vliv bývalého šéfkuchaře původem z Itálie. Zaměstnanci
jsou velmi dobře vyškoleni pro přípravu
pokrmů z italské kuchyně.
Já osobně chci hotelu přispět především
tím, že zmodernizuji proces zpracování
jídla a jeho prezentaci dle současných
trendů.

Zajímá nás, jaká byla cesta na vaši
pozici v hotelu Hilton Praha?
Prostě se to stalo. Začal jsem, když mi
bylo 16 let a od té doby jsem pracoval
na mnoha místech po celé Evropě a ve
světě. Předtím, než jsem začal pracovat
pro hotel Hilton Praha, jsem se podílel
na otevření podniku Waldorf Astoria
Jerusalem, což bylo opravdu obtížné.
Jednoho dne jsem pak obdržel telefonát
s nabídkou práce pro hotel Hilton Praha
na pozici šéfkuchaře. Vždy jsem věděl,
jak velký je místní tým a že je považován
za vlajkovou loď celé společnosti. Neměl
jsem na vybranou, než s nabídkou
souhlasit. Jsem hrdý, že mohu pracovat
právě pro hotel Hilton Praha a tato zkušenost je pro mě klíčovým momentem
mé kariéry. A navíc, já Prahu miluji.

TEXT: ING.MICHAELA PEŠKOVÁ, BA (HONS), FOTO: ARCHIV

Jedním ze zajímavých přednášejích na 10. konferenci bude Franco Louis,
šéfkuchař pražského hotelu Hilton.

Neošiďte své hosty o zvěřinu

Jak upravovat
Zvěřina je maso volně lovených zvířat,
která žijí v přírodě, nebo jsou chována
pro lov, a vyžaduje specifický přístup.
Je poměrně aromatické, až na divoká prasata málo tučné. Chuť zvěřiny ovlivňujeme
při tepelné úpravě přidáváním slaniny
a koření, například jalovce.
Často se při úpravě používá zeleninový
základ, protože chuť zvěřiny lépe doplňuje
a pokrm se lépe ochucuje, neplatí to tedy
jen u úprav se smetanou. Zásadně ovšem
ovlivňuje chuť především roční období,
část masa, věk kusu a množství krmiva.
Zvěřinu, kterou nakoupíme čerstvou,
je nutno nechat před úpravou odležet,
dozrát, pernatou lesní zvěř dáváme
tzv. zamřít.
Ve staré venkovské kuchařce se praví,
že důležité je vystihnout správný stupeň
zamřelosti – rada nad zlato! Mladý kus se
může upravovat ihned, případně za den,
dva, starší se dává − tak jak je − zamřít.
V zimě má bažant v peří vydržet týden až
14 dnů – neklamnou známkou toho, že je
na čase zkonzumovat jej, prý je mokvání
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kolem vstřelu (tj. tam, kde do těla vnikly
broky). Stáří bažanta lze při nákupu
poznat podle jakési ostruhy na noze,
správně řečeno na stojáku.
U mladého kusu je tupá, spíš zakulacená,
u starého ostrá, špičatá. Vykuchanou
pernatou zvěř myjeme a vyplachujeme
vodou, jen když hned následuje úprava.
Jinak ji pouze otřeme suchou utěrkou,
nebo necháme uschnout. I tak bychom
ale neměli nechat vykuchaného bažanta
či křepelku ležet déle než den.
Zajíce musíme stáhnout, pro jistotu si
zopakujme, že kůže se stahuje bez blan,
začíná se u zadních běhů, kde se nad
tlapkou nařízne kůže kolem dokola, odtud
se vede řez na vnitřní straně běhu až
k řiti, pak se kůže pomalu uvolní a stáhne.
A ještě musíte uvolnit ocásek.
Pro zvěřinu neplatí jeden postup, každý
kus vyžaduje něco trochu jiného.
Na svíčkovou je ideální srnčí kýta, z plece
je výborné ragú. Kančí maso se používá
na pečeni, nebo na guláš. Opatrně při
propékání, maso se snadno vysuší, protože má nízký obsah tuku!

TEXT: VLAĎKA STORCHOVÁ FOTO: ARCHIV

Nadcházející sezona, ve které se dostává na stůl zvěřina, je milovníky tohoto druhu
masa toužebně očekávaná. Pro restaurace je zase vítaným zpestřením jídelníčku
i příležitostí nabídnout stylové zvěřinové hody.

legislativa

Oznamovací povinnost a souhlas se zpracováním
osobních údajů
Problematika je natolik nepřehledná, že si
vyžádala i stanovisko samotného úřadu.
Jeho závěry, ač nejsou závazné, dávají
vodítko pro chování a vyjasnění povinností
ubytovatele. Klienty neboli ubytované
osoby je nutno evidovat. Jde-li o cizince,
tak na základě zákona o pobytu cizinců.
Evidenci podléhá jméno a příjmení, datum
narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu a termín ubytování. Postup
v souladu s podmínkami tohoto zákona
liberuje hoteliéra od vyžadování souhlasu od subjektu údajů – klienta a zároveň
nepodléhá oznamovací povinnosti podle
zákona o ochraně osobních údajů (zákon).
Jde-li o tuzemského hosta, dopadá na
jeho pobyt a evidenci údajů zákon o místních poplatcích. Údaje o klientovi uvedené
v evidenční knize a jejich zpracování se
řídí zákonem o ochraně osobních údajů.
Eviduje se doba ubytování, účel pobytu,
jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu
a číslo občanského či cestovního dokla-

du. Údaj o účelu pobytu má
dopad na povinnost platit lázeňský a rekreační poplatek.
Ten platí takoví hosté, kteří
se ubytovali z důvodu „léčení
nebo rekreace“. Tedy např.
služební cesta je situací,
která není tímto poplatkem
zatížena. Je tedy v zájmu
ubytovatené účel své cesty uvést.
Ubytovatel může však u hosta uvést pouze
zákonem stanovený účel, tedy „léčení
nebo rekreace“, neboť např. v okamžiku,
kdy by uvedl pouze „léčení“, mohlo by to
již být považováno za osobní údaj, který
zákon nevyžaduje.
Evidencí nad rámec výše uvedených údajů
nebo při jejich konkrétnějším vymezení se
dostáváme mimo účel zákona. Může se
jednat i např. o datum narození a rodné
číslo ubytovaného nebo příliš konkrétní
popis účelu ubytování.
Identifikace osoby je však nezbytná i tam,

kde ji nevyžadují výše uvedené
speciální zákony, a to tehdy, kdy je
uzavírána smlouva o ubytování dle
občanského zákoníku. To proto, že
pro uzavření smlouvy a její plnění
je nutné řádně identifikovat smluvní
strany. V takovém případě je možné
za nutné údaje považovat jméno
a příjmení, adresu trvalého pobytu
a datum narození.
Shrneme-li výše uvedené, pak ubytovatel
je tzv. správcem osobních údajů, který má
řadu povinností vyplývajících pro něj z ust.
§ 5 odst. 1 zákona. V případě, že zpracování osobních údajů a jejich rozsah stanoví
zvláštní zákon, pak ale nemá oznamovací
povinnost a není ani nutno vyžadovat souhlas subjektu údajů se zpracováním jejich
osobních údajů. Tato výjimka je uvedena
v ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona. Jakmile
však dojde k evidenci dalších údajů, ubytovatel je již povinen získat souhlas klientů
a zároveň oznámit zpracovávání Úřadu.

TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, FOTO: ARCHIV

Mnoho hoteliérů si stále neví rady se vztahem k Úřadu pro ochranu osobních údajů
a svým klientům v oblasti nakládání s jejich osobními údaji.

Varianty uplatňování pohonných hmot v nákladech
Náklady na nákup pohonných hmot představují jeden z častých typů daňových
nákladů. Víte, jak na to?
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přenecháno k užívání jiné osobě,
např. formou nájemní smlouvy.
Pokud ovšem takové vozidlo
řídí zaměstnanec v souvislosti
s činností zaměstnavatele, pak
platí, že toto vozidlo stále používá
zaměstnavatel. Překážkou pro využití je situace, kdy zaměstnavatel
poskytuje zaměstnanci vozidlo
k používání pro služební i soukromé účely.
Další způsob uplatnění je uplatňování
v prokázané výši. Tento způsob mohou
použít právnické osoby, které mají vozidla
zahrnuta v obchodním majetku, a rovněž
fyzické osoby u vozidel zahrnutých v obchodním majetku a dále v případě vozidel
pořizovaných na finanční leasing a vozidel
v (operativním) nájmu. V případě náhrady
výdajů za spotřebované pohonné hmoty
je třeba prokázat počet ujetých kilometrů.
Pro stanovení ceny pohonných hmot lze
použít vyhlášku a pro výpočet spotřeby
údaj pro kombinovaný provoz uvedený

v technickém průkazu. Tento postup platí
například pro podnikatele fyzické osoby,
které vozidlo nechtějí vložit do obchodního
majetku, dále pro fyzické osoby, které vozidlo v obchodním majetku měli, a dále pro
případy, kdy vozidlo je užíváno na základě
smlouvy o výpůjčce.
TEXT: MGR. ING. MILOSLAV HNÁTEK, FOTO: ARCHVIV
WWW.DANEPORADENSTVI.CZ,

Rozlišujeme tři způsoby uplatňování nákladů na jejich spotřebu - paušální výdaj na dopravu,
skutečně vzniklé výdaje a náhradu výdajů za spotřebované
pohonné hmoty. Variantou,
která umožňuje daňovou optimalizaci, je uplatnění výdajů
formou tzv. paušálního výdaje,
podle které lze zahrnout do výdajů paušální částku 5.000 Kč u jednoho vozidla za
každý kalendářní měsíc.
Výše výdaje není vázána na skutečnou
míru využití vozidla, lze ho použít maximálně u tří vozidel. U podnikatelů - fyzických
osob, kteří používají vozidlo i k soukromým
účelům platí, že na toto vozidlo lze uplatnit
pouze krácený paušální výdaj 4.000 Kč.
Z hlediska případné optimalizace je důležité, že se krácený paušální výdaj u podnikatele fyzické osoby uplatní bez ohledu na
skutečnou výši soukromě ujetých kilometrů. Podmínkou použití je, že vozidlo nebylo

ze světa

Zpráva z Evropského
parlamentu na téma
cestovního ruchu

 Uznává hospodářskou důležitost cestovního ruchu a jeho

přínos pro tvorbu pracovních příležitostí.

TEXT: ING. KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ

 Podporuje iniciativu HotelStars Union a vyzývá členské státy 		

EU ke spolupráci a k definování klasifikačních systémů
turistických služeb společně s investory v cestovním ruchu.
 Uznává, že současný legislativní rámec není vhodný
pro sdílenou ekonomiku a zdůrazňuje, že ta regulační
opatření týkající se ochrany spotřebitele, bezpečnosti, bezpečí a zdraví, jež jsou platná pro tradiční sektor cestovního ruchu, by se měla vztahovat také na turistické služby poskytované na komerční bázi v rámci sdílené ekonomiky.
 Vyzývá Komisi k vydání doporučení týkajícího se jednotného
digitálního trhu za účelem zajištění spravedlivé hospodářské
soutěže a spravedlivých podmínek pro všechny aktéry.
 Naléhá na Komisi, aby omezila „disproporční regulační
zátěž, která má negativní dopad na konkurenceschopnost
SME v sektoru cestovního ruchu“.
 Vyzývá Komisi k navržení minimálních standardů pro bezpečnost cestovního ruchu v oblasti prázdninového ubytování.
Zpráva Výboru TRAN bude Evropským parlamentem odsouhlasena do konce října. Konfederace HOTREC přistoupí
k lobbování mezi poslanci EP ještě před zasedáním tak, aby je
přesvědčila o nutnosti předložení pozměňovacího návrhu usilujícího o stažení výzvy k vyvíjení bezpečnostních standardů EU
v oblasti turistického ubytování.
Nedávné průzkumy Eurobarometer realizované EK jasně ukázaly, že se v hotelovém sektoru nevyskytují žádné bezpečnostní problémy, přičemž i nedávný dokument Zelená listina
o bezpečnosti turistického ubytování uvádí, že členské státy
EU jednomyslně považují stávající legislativní opatření a standardy za přiměřené.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ

Dotek kašmíru
v oblacích
Hotelový řetězec Four Seasons Hotels and Resorts, typický
jedinečným luxusem a prvotřídními službami, oznámil nové
rozšíření portfolia služeb pro movité hosty o soukromé tryskové letadlo. Elegantně černý
Boeing 757 je vybavený 52 stylovými koženými
polohovatelnými sedadly,
ručně tkanými vlněnými
koberci a prvotřídní výbavou včetně kašmírových přikrývek.

10. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení
pro hotely a restaurace

souběžně s
INZERCE

V září schválil Výbor TRAN (Doprava
a Cestovní ruch) Evropského parlamentu
zprávu o „Nových výzvách a konceptech
pro podporu cestovního ruchu v Evropě“.
Zpráva se dotýká několika otázek
důležitých pro sektor cestovního ruchu.

TOP GASTRO & HOTEL

25. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

18. - 21. 2. 2016

výstaviště praha - holešovice

www.top-gastro.cz

z regionů
V pondělí 5. října se uskutečnilo setkání členů Jihomoravské sekce
za účasti nové ředitelky Turistického informačního centra města Brno
a ředitelky Centrály cestovního ruchu JM kraje. Zúčastnilo se necelých
dvacet procent všech členů, což je vzhledem k ohlášenému nosnému tématu (cestovní ruch města Brno) k pochopení. Jednání bylo velmi konkrétní, plné vzájemných impulsů ke spolupráci a nových témat. Jihomoravský
kraj bude žít v roce 2016 v souladu s nosnou kampaní CzechTourismu
s názvem Karel IV. projektem Po stopách Lucemburků po Moravě.
Ze strany TICu mohou členové AHR očekávat například cílenou spolupráci při prodeji svých ubytovacích služeb zejména během slabších víkendů
nebo při proškolení pracovníků na recepcích, prodejních odděleních. Portál www.gotobrno.cz dostane v první fázi přímou marketingovou podporu pro domácí turistiku. Vzhledem k nominaci zástupce AHR do pracovní skupiny Rady města Brna pro marketing
a cestovní ruch je naděje ke konkrétní podpoře poskytovatelů ubytovacích služeb nejen v krajském městě. Dalším tématem jednání
byla samozřejmě ta aktuální, se kterými se potýkáme (EET, autorské poplatky atd.). Nastavená spolupráce bude určitě přínosná
všem členům jihomoravské sekce.

TEXT: BEATRICE VOJTKOVÁ

ZASEDÁNÍ JIHOMORAVSKÉ SEKCE

Celé letní prázdniny putovali na kolech redaktoři Českého rozhlasu Radiožurnálu po turistických cílech. Doprovod jim dělali nevidomí ze Světlušky. Celkem najeli 1.130 km a navštívili 43 měst a obcí. Posluchačům bylo zprostředkováno více než 400 velmi
zajímavých reportáží a spotů z krásných míst naší vlasti. Sekretariát v červnu přeposílal prosbu produkce Českého rozhlasu,
zda by naši členové při této příležitosti neposkytli ubytování na trase. Své kapacity nabídli:
Rekreační středisko Stará Živohošť, Apartmá POKORNÝ – Kamenice nad Lipou, Hotel Celerin – Telč, Wellness Hotel
Harmony – Třešť, Penzion PRINZ – Valtice na Jižní Moravě, Vinařství Nosreti – Zaječí na Jižní Moravě.
Velmi rádi tlumočíme vysoké uznání a velké díky Českého rozhlasu. Světluška i díky vám mohla přerozdělit 200 tis.Kč mezi
nevidomé. Akci hodnotíme velmi pozitivně, protože v celoplošném vysílání láká do regionů návštěvníky a přispívá k rozvoji
domácího cestovního ruchu.

TEXT: ING. TOMÁŠ STARTL

HOTELIÉŘI PODPOŘILI SVĚTLUŠKU

NOVINKY Z PRAGUE CITY TOURISM: NABÍDKA MAP „PRAHA NA DLANI“
A „HUDEBNÍCH MAP PRAHY“

Začátkem října jsme v Clarion Congress Hotelu Praha
zorganizovali pracovní setkání předsedů krajských sekcí
AHR ČR se zástupci odborů krajských úřadů. Na programu
jednání byla například otázka místních poplatků z ubytovacích kapacit, plán koncepce rozvoje cestovního ruchu
2014 – 2020, nebo podpora Oficiální jednotné klasifikace
ubytovacích zařízení v ČR. Všichni zúčastnění zhodnotili
workshop jako přínosný, a AHR ČR bude ve spolupráci
s krajskými úřady na krajské a regionální úrovni s radostí
pokračovat, další jednání je předběžně naplánováno
na leden příštího roku a věříme, že se tentokrát sejdou
zástupci všech krajů.
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FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU 2015

Agentura CzechTourism vás zve na 5. ročník konference
Fórum cestovního ruchu 2015, která se bude konat
11. - 13. listopadu v Plzni. Fórum si klade za cíl informovat
účastníky o aktuálním vývoji na poli cestovního ruchu
a poskytne prostor pro odbornou diskuzi. Tématem letošního ročníku konference je „Destinační marketing a veřejná
podpora“. Program začíná ve středu 11. listopadu, kdy
bude pro zájemce možnost zajistit večerní kulturní program
v rámci programu Plzeň 2015.
Samotná konference bude probíhat 12. - 13. listopadu v Congress Center
Parkhotel Pilsen.
Více informací
k vyžádání
na forum@
czechtourism.cz.

TEXT: BC.KLÁRA HÁJKOVÁ,
ZDORJ: CZECHTOURISM

WORKSHOP PŘEDSEDŮ
KRAJSKÝCH SEKCÍ AHR ČR
SE ZÁSTUPCI ODBORŮ KÚ

TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVVÁ,
ZDROJ:PRAGUE CITY TOURISM

Členům Asociace hotelů a restaurací ČR, Prague Convention Bureau a průvodcům s licencí Průvodce Prahou, nabízí Prague City Tourism, možnost čerpat mapy vydané PIS – PCT v roce 2012 – 2013.
Jedná se o tematicky zaměřenou „Hudební mapu Prahy“, kterou
nabízíme v němčině, španělštině, italštině, francouzštině, češtině
a ruštině a všeobecnou mapu Prahy „Praha na dlani“, která je
v nabídce v angličtině, němčině, španělštině, italštině, francouzštině,
češtině a ruštině. Mapy jsou poskytovány zdarma, odvoz si zájemce
musí zajistit sám. Pokud máte zájem, obraťte se, prosím, písemně
na k.mackovicova@prague.eu, kde získáte další informace.

marketing

Jak pracovat s blogery?

měly být) součástí každé obchodní strategie. Význam blogerů roste i v českém
prostředí, proto je dobré se naučit s touto
skupinou pracovat. Nejprve je třeba stanovit cíle a najít odpovědi na otázky typu
„Bude spolupráce součástí připravované
marketingové kampaně, nebo se jedná
o jednorázovou aktivitu? Jaká bude forma
spolupráce? Čeho budeme potřebovat
v kampani dosáhnout?“ Klíčové je najít
kvalitního blogera. Hledání na internetu
je v tomto případě samozřejmost. Podle
Kateřiny Rotterové je vhodné se vytypovanými zájemci osobně potkat, například na
mezinárodní konferenci TBEX, případně
na setkání skupiny Travel Massive
(má i pražskou odnož) či na akcích
Professional Travel Blogger Association,
sdružující blogery z celého světa. Před započetím spolupráce s vybraným blogerem
je dobré nechat si čas na rozmyšlenou
a věnovat ho vyhledání informacío daném
blogu a blogerovi.
„Z důvodu zajištění co největšího přínosu
pro váš hotel si udělejte malou, ale o to
důkladnější analýzu a najděte potřebné
odpovědi na otázky typu: jak dlouho již
blog existuje, jak často jsou publikovány
příspěvky, jaký je tón hlasu blogera, jaká je
většinou reakce návštěvníků,“ radí Rotte-

Pár užitečných tipů, jak s touto vlivnou
skupinou pracovat, přináší říjnové vydání
časopisu COT business v článku nazvaném „Svět Travel Bloggers: jak s nimi pracovat?“. Jeho autorka, Kateřina Rotterová
ze společnosti Destination Marketing,
uvádí, že podle studie ITB Berlin Travel
Trends Report 2015 je 92 procent uživatelů sociálních sítí ovlivněno cestovatelskými
blogy.
„Z poslední studie Social Media Marketing
Industry Report 2014 americké společnosti Social Media Examiner vyplynulo,
že marketéři z 68 procent očekávají rychlý
růst blogů a jejich využívání v marketingové komunikaci. Takto blogy předběhly
např. YouTube (78 %), LinkedIn (64 %)
a Facebook (64 %),“ uvádí Rotterová a
dodává, že blogy jsou také jako jeden
z mála nástrojů považovány za vhodný
komunikační kanál pro komunikaci s B2C
i B2B segmentem, neboť jsou (nebo by

rová. Na sociálních sítích je dobré analyzovat sílu publika daného blogu. Autorka
dál radí zhodnotit práci s vizuálními
prvky blogu a vyžádat si analytická data
o návštěvnosti blogu, čtenosti jednotlivých
příspěvků apod.
Samotná spolupráce s blogerem, její
forma je závislá na vašem strategickém,
obchodním a marketingovém rozhodnutí,
ale vždy je dobré, aby připravený výstup
byl tzv. evergreen, tedy aby byl relevantní
i pro nadcházející období.
„Při určování spolupráce zkuste být co
nejvíce inovativní. Článků o cestování se
denně napíše několik desítek, ne-li stovek
tisíc, a proto by bylo nejlepší, aby právě
článek o vás v moři blogpostů zazářil.
Udělejte si s blogerem malý brainstorming
a zkuste vymyslet, čím by se dal připravovaný výstup obohatit, aby přinesl ještě
větší pozornost. I zde, stejně jako u všech
marketingových projektů, platí to, že není
třeba se bát kreativity a bránit se neotřelým nápadům,“ radí autorka. Svůj příspěvek doplnila několika praktickým ukázkami spolupráce s blogery. Dozvíte
se například, jak se tato spolupráce
osvědčila hotelovému řetězci Hilton při
podpoře věrnostního programu Hilton
HHoners.

TEXT: (COT)

K nejdůležitějším nástrojům ke komunikaci s cílovým publikem patří content
marketing a kvalitní internetový obsah. Velkou část materiálů jsou marketéři schopni
připravit sami, pokud ale dobrá zkušenost se službami či výrobkem zazní například
z úst či internetového pera travel blogera, který píše kvalitní blog, pak je to pro podnik
bezesporu výhra.
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POŘADAČE

PAPÍR

TONERY
A CARTRIDGE

KANCELÁŘSKÁ
TECHNIKA

KANCELÁŘSKÝ
NÁBYTEK

OBČERSTVENÍ
A KUCHŇKA

ČIŠTĚNÍ
A DROGERIE

Kancelářský papír A4
5 x 500 listů

425 Kč

Akce 335 Kč
Absorpční sáčky Ceresit
výběr vůní

113 Kč

Akce 99 Kč

10 % SLEVA PRO VÁS
www.potrebyprokancelar.cz
Po vložení kódu AHR2015 se sleva automaticky odečte.
Sleva neplatí pro cenově zvýhodněné produkty v akci.
Platnost kódu do 20.12.2015

Odpovědné podnikání

Zaostřeno na odpovědné podnikání
nominovaných hotelů
V souvislosti s blížící se konferencí jsme se zeptali kandidátů na letošní výroční
cenu v kategorii Odpovědný hotel na jejich aktivity v odpovědném podnikání.
Ing. Tomáš Startl, Hotel Perla Prague****

Co „navíc“ poskytuje váš hotel svým zaměstnancům?
Podívali jsme se, co nabízejí nejlepší hotelové společnosti a poskytujeme o 10% více - ve mzdách, školení, péči, stravenkách,
posilovně, masážích, volném stravování, péči při rodičovské a mateřské, péči o děti zaměstnanců, formování pocitu spolupatřičnosti k hotelu. Naše fluktuace je nulová z hlediska toho, že by někdo odcházel dobrovolně za lepším.
Plánujete uskutečnit v příštích 12 měsících nějakou aktivitu podporující myšlenku CSR?
Všechny naše akce jsou tradiční, žádnou akci neděláme jednorázově - jednou a dost. Naopak, každou se snažíme udělat další
rok o poznání lépe, zajímavěji, více se u ní pobavit. Běh ze Stromovky se přesunul do Brna, Kavárna z centra Prahy má svou
pojízdnou podobu a jezdí po republice, Putuje se republikou, Sbírkový den je v celé ČR, koncert pro Světlušku jsme posunuli z
vedlejšího času v týdnu do sobotního prime time. To vše díky tradici, dobré pověsti, snaze být lepší a důvěryhodní.

Michaela Hajnová, Plaza Alta Hotel

Jaké vaše aktivity mají vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?
Plaza Alta Hotel se aktivně podílí na spolupráci s lokální komunitou, podporuje aktivity Prahy 7, stará se o své okolí apod. Již
pátým rokem financuje kontejnery na tříděný odpad pro ZŠ Ortenovo náměstí. Stejně dlouho je hotel také adoptivním rodičem
kachny bahamské ze Zoo Praha.

Čím přispíváte k ochraně životního prostředí?
Nejprestižnějším označením ekologických hotelů je značka The Flower. Tu hotel Plaza Alta získal v roce 2009. K ekologicky šetrnému chování vedeme i naše hosty a informujeme je o možnostech, jak přispět k ochraně životního prostředí. Plaza Alta Hotel
přijal následujících opatření:  tepelně izolovaný plášť budovy i okna  vytápění je regulováno  úsporné zdroje světla
 odpad je tříděn a recyklován, včetně tuků a olejů  nádoby na tříděný odpad jsou umístěné na každém patře budovy...

Šíříte myšlenku společenské odpovědnost mezi hosty vašeho zařízení?
Ano, šíříme ji mezi hosty programem „We care“ na pokojích. Ve veřejných prostorách máme označené sběrné nádoby. Vypracovali jsme pro podporu ochrany životního prostředí Zelené body např. pro nabití elektromobilu na hotelovém parkovišti... V zavádění Zelených bodů ve veřejných prostorách hotelu chceme dále pokračovat a rozšířit edukaci hostů prostřednictvím instalovaných
monitorů v prostorách hotelu. Významným počinem je přihlášení se k výzvě AHR ČR a v rámci projektu Hodina Země - personál
nahradil ve veřejných prostorách osvětlení svíčkami a toto komunikoval s hosty hotelu a na sociálních sítích hotelu.
Jaká konkrétní opatření, aktivity, programy apod. jste uskutečnili v posledních 12 měsících?
V rámci projektu společenské odpovědnosti hotel vyhlásil již II. ročník soutěže Zlatý Alfréd - pro nejproduktivnějšího žáka odborné školy. Zavedli jsme pro žáky středních škol a veřejnost Den otevřených dveří - účast 5 škol v 2014, dále Seniorský den pro
důchodce hotelu Clarion s koncertem.
Co podnikají tyto 3 nominované hotely v oblasti CSR se dozvíte na www.cenyahr.cz v sekci „představení kandidátů“.

Mediální partneři AHR ČR:

PRO AHR ČR VYDÁVÁ
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TEXT: BC.KLÁRA HÁJKOVÁ

Ing. Radim Beneš, Clarion Congress Hotel Ostrava

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.

CO NAPOVÍDAJÍ STATISTIKY?
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!

SLEVA PRO ČLENY AHR ČR 20 % NA VÝROBU VIDEA

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

