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Maso v zimě
Zkuste netradiční řezy.

Omáčky jsou trefou do černého.
Lexikon české kuchyně
přeje poctivosti.

Máme konkrétní kroky ke změně.
Zaměřte se na rodiny
a buďte kreativní!

Tipy, jak na krizi
Nejvlivnější osobnost britského
pohostinství, Tomáš Kubart radí.

Je Vaše restaurace vyhlášená specialitami české kuchyně?

Staňte se součástí značky Czech Specials
Proč?

— Zviditelníte se a tuzemskými specialitami zatraktivníte svou nabídku.
— Zvýšíte povědomí o regionální gastronomii České republiky
a podpoříte poctivá česká jídla.
— Podle certifikační značky Czech Specials budou mít hosté jistotu, že ve Vaší
restauraci dostanou tradiční české pokrmy v odpovídající kvalitě.
— Czech Specials má prestiž. Jde o společný projekt agentury CzechTourism,
Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Jak získáte certifikát?
—
—
—
—
—

Vyplníte elektronický formulář na www.czechspecials.cz.
Zaplatíte certifikační poplatek – nyní pouze 750 Kč + DPH.
Úspěšně absolvujete návštěvu kontrolora ve vaší restauraci.
Získáte certifikát s platností 3 let.
Následně máte možnost recertifikace.

czechspecials.cz |

CzechSpecials aneb Ochutnejte ČR | czechspecials@czechtourism.cz

Solidarita a štědrost
V rukou držíte poslední letošní vydání. Rok, který si každý z nás bude opravdu pamatovat –
obor pohostinství zejména.
Toto číslo jsme se rozhodli symbolicky naplnit rozhovory s lidmi, kteří i přes nenadálou situaci bojují dál. Bar Ježkovy voči fungoval dva roky, než se objevila pandemie. Jeho mladá
majitelka ale přesto neztrácí úsměv na tváři a na Facebooku zveřejňuje vtipná videa. Jan Vlachynský, zkušený matador v podnikání, vlastní několik barů. Začtěte se do rozhovoru s ním
a zjistěte, kde našel nové způsoby, jak sehnat peníze. Pražský Marriott přišel takřka ze dne
na den o zahraniční klientelu – zde se ukázalo, jak důležité jsou programy pro stálé zákazníky. A ikonická Vladana Horáková? Ta letos již podruhé vypustila bazény v Aquapalace Praha
a bojuje s větrnými mlýny. Leccos se jí už povedlo.
Také jsme pro vás napsali reportáž s tipy, jak se v této době neztratit, a Tomáš Kubart, který
byl vyhlášený za jednu z nejvlivnějších osobností britského pohostinství, pro vás připravil
konkrétní rady. Zkrátka číslo plné naděje a solidarity. Buďme k sobě štědří. Každý z nás má
totiž za sebou, ale i před sebou svůj příběh.
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V lednu se uvidíme alespoň online. Více o projektu HOREKA 112 na dalších stránkách.

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA

REGISTRUJTE SE
A DOSTÁVEJTE HORKÉ
ZPRÁVY Z OBORU
ZCELA ZDARMA.

A BUDETE MÍT
HOREKU VŽDY
PO RUCE.

horekaweb.cz: 100% spojuje!

DENNĚ ZPRÁVY
Z PRVNÍ RUKY

KOMUNITA FACEBOOK
VÁS VOLÁ!
RADOSTI
STRASTI
ZÁBAVA

ANALÝZY
ROZHOVORY
ZKRÁTKA POHOSTINSTVÍ
NA TALÍŘI
WWW.HOREKAWEB.CZ

3 2 4 2
WWW.FACEBOOK.COM/EHOREKA
ROSTEME.
BUĎTE U TOHO.

Když můžeš, tak musíš!
ROK 2021 BUDE NABITÝ DISKUSEMI! PLANETA HOREKA SE OTÁČÍ, ALE BOJUJEME DÁL!
K VELKÉMU PRAŽSKÉMU KONGRESU NABÍDNEME NOVĚ I DISKUSNÍ ARÉNY A TO JIŽ BRZY!
VELKÉ PRAŽSKÉ
SETKÁNÍ 5. 5. 2021!

CELODENNÍ PROGRAM NABÍZÍ SETKÁNÍ
S PROFESIONÁLY Z OBORU! SPECIALIZOVANÉ
SEKCE PRO HOTELY A RESTAURACE VČETNĚ
KUCHAŘSKÉHO WORKSHOPU.

ARÉNA 4

ARÉNA 5

KONGRES
ARÉNA 3

DISKUSNÍ ARÉNA 14. 1. 2021!
DISKUSNÍ
ARÉNA 3. 3. 2021!

JAK POMÁHALI DODAVATELÉ VAŠIM
PROVOZŮM V DOBĚ KORONAKRIZE?

JAKÁ BYLA STÁTNÍ POMOC PODNIKATELŮM
A JAKÉ DOPADY MĚLA NAŘÍZENÁ OPATŘENÍ?
NEJEN O TOM BUDOU DISKUTOVAT ZÁSTUPCI
OBORU S PŘEDSTAVITELI VLÁDY ČR.

Diskusní aréna.�
Začínáme už
14. ledna 2021!
POMÁHÁME VÁM ŘEŠIT PŘEKÁŽKY VE VAŠEM PODNIKÁNÍ
A ZORIENTOVAT SE V TÉTO COVIDOVÉ DOBĚ!

ON-LINE
ŽIVÝ PŘENOS PRO
CELÝ TRH!

PTEJTE SE
ON-LINE!

ROMAN PRYMULA

ALENA SCHILLEROVÁ

KAREL HAVLÍČEK

 PROFESOR HYGIENY,

 MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

 MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY,

PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
A EPIDEMIOLOGIE

VLÁDY A MINISTRYNĚ FINANCÍ

VÁCLAV STÁREK

LUBOŠ KASTNER

TOMÁŠ PROUZA

FILIP SAJLER

 PREZIDENT, AHR ČR

 ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A GARANT

 PREZIDENT SVAZU OBCHODU

 CEO & CHEFPERFECT CANTEEN

PROJEKTU MOJE RESTAURACE
ZA ASOCIACI MALÝCH A STŘEDNÍCH
PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR

A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
A VICEPREZIDENT HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY ČR

HLEDÁME ŘEŠENÍ! STOPKA PRO KONGRESY NÁS NEZASTAVÍ, BOJUJEME
ZA VÁS ZA KAŽDÉ SITUACE!
VÍCE INFORMACÍ NA:

NENECHTE SI UJÍT LIVE STREAM
A REGISTRUJTE SE K ON-LINU TADY A TEĎ!
WWW.HOREKA112.CZ/REGISTRACE/

 WWW.HOREKA112.CZ
SLEDUJTE TAKÉ HOREKU! ČASOPIS, WEB, NEWSLETTER A SOCIÁLNÍ MÉDIA.

PARTNEŘI, KTEŘÍ PODPORUJÍ TOTO SETKÁNÍ:
Zlatí
partneři:

Bronzoví
partneři:

Hlavní mediální partner:

Speciální host:

Stříbrní
partneři:

Speciální partner:

Partner nápojů:

Partner techniky:

Partner e-mailové komunikace:

Partner třídění:

Záštita:

Organizátor:

Foto: David Peters on Unsplash

14. 1.
2021!

MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU
A MINISTR DOPRAVY

Sdílejte, informujte se, bavte se: www.horekaweb.cz
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MASO:

ZKUSTE NETRADIČNÍ ŘEZY
									 A ZVĚŘINU

08

O alternativních stravovacích návycích se mluví ve společnosti stále častěji. Na druhou stranu ale spotřeba masa
stále roste. Češi snědí za rok přes 80 kilogramů. A jeho spotřeba rozhodně stoupá během grilovací sezony a v zimě!

HOREKA LINKEDIN: ZPRAVODAJSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

Tomáš Lachman: Doporučuji loupanou plec

P

Právě zima vybízí k tradičním
českým pokrmům – k různým
omáčkám v kombinaci s dušenými masy. I proto se jim v tomto vydání věnujeme. Jak ale lidi
nalákat na maso s omáčkou,
když s nadsázkou podle devíti z deseti Čechů dělá nejlepší
omáčku jejich babička? No právě tím masem.

Ptejte se
po zajímavých
kouscích

Podívejte se na tipy od našich
šéfkuchařů. Často při kombinaci

masa s omáčkou zmiňují třeba netradiční řezy. Maso si sice zvládne
uvařit každý doma, o kvalitě nemluvíme, ale sehnat si takovou veverku či karabáček jen tak někdo
nezvládne. Kuchaři v restauracích
ale ano. U omáček sahá většina
kuchařů po hovězím, opomíjená
zůstává ale zvěřina. Naštěstí i tohle se pomalu mění. „Kromě hovězího a vepřového masa se velká
část zákazníků zajímá o naši zvěřinu Petron, kde od roku 2012 sledujeme zvyšující se poptávku. Je
to hlavně díky našemu způsobu
zpracování a kontroly a v sezoně

Zpátky k tradicím
Nebojte se také hledat v historii – například restaurant Parnas
nabízí možnost ochutnat býčí
žlázy. Šéfkuchař Dušan Svoboda
a šéfcukrář Václav Krejčík, který připravuje také domácí pečivo, zařadili grilované býčí žlázy
na máslové briošce do nabídky
předkrmů. „Vsadili jsme na menu
inspirované kuchyní Rakouska-Uherska a první republiky. Využíváme tradiční suroviny a tradiční
recepty upravujeme a zasazujeme do kontextu moderní gastronomie,“ říká spolumajitel Parnasu
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Vlastně trošku přirozeně bych v zimním období volil maso spíše tučnější a prorostlejší.
Ať už je to maso hovězí, vepřové nebo drůbež, tučnější maso je zkrátka chutnější a v zimě nám troška toho sádla neuškodí. Já osobně mám
nejraději maso hovězí a v souvislosti s omáčkami to platí dvojnásob.
Přece jenom hovězí maso na smetaně, hovězí maso v rajské omáčce nebo koprovka jsou jakési stálice v českých domácnostech.
K tradičním českým omáčkám bych určitě doporučil hovězí loupanou plec, kterou mám já osobně velmi rád. Na loupané pleci je skvělé to, že se
hodí v podstatě na cokoliv. Z vyzrálé hovězí loupané plece můžeme vykrojit kus vhodný třeba na šťavnatý steak. Taktéž je skvělá třeba do vývaru,
a nakonec i v omáčkách si jistě najde své místo. Maso je chutné a tím, že je hezky prorostlé, je i při každé úpravě velmi šťavnaté. Z netradičních
řezů stojí určitě za zmínku třeba hovězí veverka nebo hovězí karabáček.

značně rozšiřujeme prodej chlazených položek z celého sortimentu,“ vysvětluje Marek Svoboda, executive chef společnosti
Bidfood. Kdyby se měl poohlédnout po něčem zajímavém, upozornil by například na hovězí velkou plec (bolar blade) z Austrálie
či našich českých chovů. Petr
Stádník, šéfkuchař společnosti Makro, se přidává: „Pokud se
zajímáte o zdravé trendy ve stravování, určitě bych použil maso
jakékoliv zvěřiny – navíc je to
i podpora lokálních surovin.“
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Ondřej Slanina:
K omáčce váleček anebo krk
Pokud jde o maso a omáčku, v této kombinaci mám nejraději hovězí. A nejčastěji
volím hovězí váleček anebo krk, pokud
chci mít maso opravdu šťavnaté.

Jiří Štift: Chce to hovězí karabáček

Jan Kincl. „Je jasné, že taková klasika, jako jsou býčí žlázy, u nás
prostě nemůže chybět.“
Maso býčích žláz je velmi jemné,
bez tuku a dietní. Osolené a opepřené plátky obalované v mouce
a prudce opečené na tuku nabízí
Parnas servírované na domácí
máslové briošce s lanýžovým glazé a chutney ze sušených meruněk s kajenským pepřem.
Pokud si myslíte, že nyní svůj
rozpočet opravdu musíte hlídat,
zkuste o vaší situaci mluvit i s dodavateli. „Snažíme se zákazníkům,
kteří prodávají ,přes okénko‘ pomáhat i zajímavými cenami. V gastronomii jsme všichni na jedné

lodi. Máme radost, že nám zákazníci děkují za letošní ceny
hus a husích dílů pro období sv.
Martina, a pokračujeme s nabídkou hovězího válečku, vepřových
panenek, jehněčího a celého sortimentu sous-vide Banquet, kde
upozorňuji na hovězí žebra a líčka. Tyto výrobky jsou i s hotovou
omáčkou,“ doporučuje Marek
Svoboda.

inzerce
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Já mám rád hovězí karabáček – sval umístěný nad kližkou – má krátká svalová vlákna a vysoký
obsah kolagenu, ale není tak šlachovitý jako kližka. Při pomalém dušení je maso úžasně měkké a díky
kolagenu předá omáčce chuť a viskozitu.
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LEXIKON ČESKÉ KUCHYNĚ:

DOKONALÉ OMÁČKY A PŘÍLOHY

A

Omáčky jsou chloubou
české kuchyně. I přesto,
že jim kazí pověst UHO
(univerzální hnědá
omáčka), mají v našem
jídelníčku čestné místo,
v tomto období zvláště.
Dobrý kuchař se prý
pozná po omáčkách
a o Češích se říká, že jsou
omáčkovým a knedlíkovým
národem.

A něco na tom bude. Zatímco
na Slovensku mají jeden jediný
knedlík, prostě ten nejobyčejnější, u nás je jich hned několik.
A omáček? Ty bychom na prstech obou rukou nespočítali!

Mohou za to babičky
„Je to dáno historickými i geografickými
tradicemi
života
v Česku. Nemáme moře, tedy
jsme neměli možnost využívat
jeho darů. Maso bylo pro naše
předky drahé, a tak jsme v našem stravování vsadili na mouku a vše, co rostlo v širokém

dalekém okolí. Je tedy jasné, že
za této situace se v Česku nejvíce jedly buchty nebo knedlíky
naplněné vším možným, co rostlo v okolí. A přílohové knedlíky
samozřejmě, vedle brambor,
byly hlavní složkou jídelníčku
ve všední den i ve svátek,“ vysvětluje kolektiv pracovníků
společnosti Svoboda – výroba
domácích knedlíků, Blučina.
Lásku po omáčkách snad dědíme. Mnoho kuchařů při zmínce
o nich se totiž rozpovídá o babičkách, které jim vařily ty nejlepší. „Babička dělávala klasickou

sladkokyselou koprovku servírovanou s vařeným bramborem
– je to specifická omáčka, které
přijdete na chuť až po nějakém
čase, ale pak ji nepřestanete milovat. Dále babička připravovala
nezapomenutelný segedínský
guláš a samozřejmě nesměla
chybět svíčková a rajská omáčka,“ vzpomíná Petr Stádník, šéfkuchař společnosti Makro.

Jde to i bez
přemíry mouky
Jaké omáčky tedy volit v zimním období? Marek Svoboda,

HOREKA NEWS: ČÍST A VĚDĚT

• hledejte výraznou chuť
• používejte kořenovou zeleninu, červené víno, sušené houby, případně ovoce
• zkuste třeba kančí na šípkové omáčce nebo zajíce načerno

executive chef společnosti Bidfood, doporučuje: „V zimním
období si můžeme dovolit složitější omáčky jako je bourguignon, omáčky, kde přidáváme
smetanu nebo velouté atd.“ Petr
Stádník dodává: „Doporučoval
bych šípkovou, rakytníkovou,
křenovou, perníkovou omáčku
nebo na víně.“
Dobrá omáčka má být tak přiměřeně hustá. Jak toho ale dosáhnout? Ne vždy je řešením

mouka. „U omáček postavených na zeleninovém základě
kolikrát stačí omáčku po uvaření masa jen dobře propasírovat a vymixovat – často se ani
mouka použít nemusí. Pokud
omáčka potřebuje zahuštění
moukou, tak nejlépe už při přípravě základu, který orestujeme
a zaprášíme moukou, nebo přidáme jíšku. U omáček, jako je
velouté nebo bešamel, je důležité na začátku připravit kvalitní

jíšku, kterou naředíte vývarem
či mlékem a necháte ji minimálně 60 minut pomalu provařovat
na požadovanou hustotu. Vždy
platí, že mouka se musí dlouho
provařit, aby byla omáčka jemná a nebylo vám po ní těžko,“
radí šéfkuchař Jiří Štift z restaurace Sia.
Kromě omáček na bázi zeleniny
nemusíte moukou dohušťovat ani
jiné druhy: „Je tomu tak i u gulášů s použitím například velkého
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Tip Jiřího Štifta na omáčky
pro zimní období:

13

PRODUKTY

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 123

14
množství cibule nebo zahuštění
vařeným bramborem. Dále pak
zejména do omáček à la carte
používají nejen Francouzi beurre manié neboli moučné máslo,“ vysvětluje Jiří Středa, kulinářský poradce společnosti Nestlé
Profes
sional. Tomáš Lachman,
šéfkuchař restaurace Oblaca, je
zastáncem nezahuštěných omáček: „Vždy je totiž důležité zamyslet se nad tím, jak a co budu
zahušťovat. A hlavně čím budu
zahušťovat. Mouka jako taková je
v českých kuchyních neodmyslitelným pomocníkem. Rozhodující fakt je, jak ji používáme a jestli ji
umíme používat správně. Pokud
nemá být omáčka moučná, musíme počítat s dostatečným časem
provaření a tepelné úpravy. Minimum je 20 minut, a pokud tento
čas dodržíme, omáčka moučná
nebude, ať už se budeme bavit
o formě zápražky nebo klasické
jíšky.“

Knedlíky mají
své čestné místo
K omáčkám se tradičně podávají knedlíky. A nemusíte se
jich bát. „Mnoho lidí si myslí, že

Tomáš Lachman
z restaurace Oblaca
„Já osobně mám knedlíky velmi rád a některá jídla si bez nich představit
neumím. Třeba taková hovězí svíčková bez knedlíku? To snad v českých
poměrech ani nejde. Na druhou stranu jsou jídla, která budou velmi dobře
fungovat i bez kynutého těsta. Příkladem může být třeba omáčka rajská nebo
koprová.“

knedlíky jsou bůhvíjakou kalorickou bombou pro naše stravování. Není tomu tak. Srovnáte-li
kalorické hodnoty knedlíků
a italských těstovin, budete překvapeni, že jsou velmi podobné. Problém není v tom, jestli
si dáte knedlík nebo těstoviny.
Problém je v tom, co si k tomu
knedlíku dáte. Česká kuchyně,
na rozdíl od té italské, nepracuje s mořskými plody, rajčaty,
olivami a jinou zeleninou. Proto máme pocit, že je taková hutná. Ale ubezpečuji vás, že když
si dáte k pečené kachně a zelí
špagety,
dostanete
stejnou
nálož, jako kdybyste ji jedli

s knedlíky. Takže i tady platí, že
méně znamená někdy více,“ vysvětluje kolektiv pracovníků
společnosti Svoboda – výroba
domácích knedlíků, Blučina.
Pokud přemýšlíte, že byste místo
knedlíků podávali něco jiného,
ale máte konzervativní klientelu,
zkuste se zaměřit na brambory.
„K omáčce se hodí například
naše bramboráčky s majoránkou a česnekem, bramborové
rösti s cibulkou, hashbrowny
(nahrubo drcené brambory s cibulkou) a bramborové placky.
Zde bych chtěl jen zmínit takovou zajímavost, že na receptuře našich bramboráčků jsme

pracovali více než půl roku, než
jsme vychytali tu správnou chuť
po česneku a majoránce. Další
zajímavostí je, že tyto bramboráčky s česnekem se u nás ve firmě prodávají jen v České republice a na Slovensku. Všichni naši
kolegové z jiných zemí se nám
s úsměvem diví, jak můžeme vůbec tolik česneku pozřít… Zde je
vidět, že v každé zemi jsou jiné
zvyklosti a chutě. My v Česku
si zase bramborák bez česneku
a majoránky nedokážeme vůbec
představit,“ dodává Jan Veselý,
area manager CENTRAL CEE
společnosti Farmes Frites.
Variant jsou stovky.

Komerční prezentace

NOVINKY V PROJEKTU
CZECH SPECIALS

Czech Specials je partnerským projektem agentury CzechTourism, Asociace
kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací. Klade si za cíl popularizovat českou kuchyni v tradičním i moderním pojetí, propagovat
a podporovat restaurace, které tuto kuchyni nabízejí, a v konečném
důsledku do kvalitních českých restaurací přivést více hostů. Czech
Specials je certifikační značkou i průvodcem po certifikovaných
restauracích.
Certifikace pokračuje
Od srpna 2018, kdy administraci certifikací Czech Specials převzala
Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se certifikovalo 55 restaurací, z toho
bylo 32 nově certifikovaných a 23 restaurací si certifikaci obnovilo.
I když pandemie na čas certifikaci zastavila, těší nás, že od léta máme
nově certifikované restaurace. Certifikát získaly například restaura
ce Sezona z Horních Počernic, pivovar Černý orel z Kroměříže, Hotel
Diana z Velkých Losin, Friesovy boudy a hotel Horizont z Krkonoš, re
staurace Parnas a Yalta Craft Bistro z Prahy. Jakmile to situace dovolí
proběhne certifikace těch restaurací, které mají podanou žádost.
Dočasné snížení poplatku
Ztížené podmínky pro podnikání v gastronomii z důvodu epidemie
koronaviru byly důvodem pro dočasné snížení certifikačního po
platku pro žadatele o certifikaci do projektu Czech Specials. Až do
30. 4. 2021 bude poplatek snížen z 3000 Kč pro nečleny a 1500 Kč pro
členy AKC ČR a AHR ČR na jednotných 750 Kč + DPH.

Propagace české kuchyně
Veškeré informace o projektu Czech
Specials se mohou dozvědět domácí
i zahraniční hosté nejen z pravidelných
zpráv na našem webu czechspecials.cz, Facebooku, ale i v různých
časopisech a novinách.
S propagací naší kuchyně pomáhají naše zahraniční zastoupení,
a to nejen na svých webových a facebookových stránkách, ale vozí
k nám i zahraniční novináře. Kuchařské studio Národního země
dělského muzea hostilo v červnu a září zahraniční novináře z Ra
kouska, Německa a Beneluxu, kteří pod vedením našich lektorů
Tomáše Kaliny a Lukáše Vegrichta pronikali do tajů české kuchyně.
Během semináře si společně uvařili a následně i ochutnali hovězí
vývar s vlastnoručně připravenými nudlemi a svíčkovou na smeta
ně s domácím knedlíkem.
Moderní regionální gastronomie
Jak upravit moderně a lákavě české regionální speciality? Na tyto
otázky dával odpovědi v pořadí již druhý odborný kuchařský semi
nář pod patronací Czech Specials, který se konal v září v gastrono
mickém studiu VŠH v Praze. Poté, co si účastníci poslechli o histo
rii a vývoji pražské a středočeské kuchyně, si pod vedením lektora
AKC ČR Pavla Bortníka uvařili polévku pajšlouku z králíka s krep
lachem, nadívaného telecího pavoučka s hráškovým pyré, karot
kovým prachem a opečeným škubánkem, dále králíka na smetaně
s králičími ledvinkami a širokými nudlemi a jako dezert překvapivě
jednoduché a výborné pražské kružálky. Semináře na téma regio
nální kuchyně budou pokračovat v příštím roce, pro kuchaře z cer
tifikovaných restaurací za zvýhodněných podmínek.
Více informací najdete na webu czechspecials.cz
Text a foto: agentura CzechTourism

UDÁLOST

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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V posledním čísle časopisu HOREKA jsme přinesli analýzu dopadů stravenkového paušálu. Zákon v druhé polovině listopadu
prošel Poslaneckou sněmovnou. Nyní má Senát na jeho schválení 30 dnů, pak jej ještě bude muset podepsat prezident.

SNĚMOVNA DALA ZELENOU
STRAVENKOVÉMU PAUŠÁLU

A

A diskuse bude pravděpodobně náročná, protože celkové
dopady daňového balíčku představují deficit dalších 130 miliard státního rozpočtu. Vláda
si od tohoto kroku slibuje vytvoření alternativy k používání
stravenek. Daňové zvýhodnění
by v jeho případě mělo zůstat
stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by měli mít nárok na
55 korun za každý odpracovaný den v případě stokorunové
stravenky. Hotovost by na rozdíl od mzdy nepodléhala povinným odvodům a daním.

Dva protipóly se
svými studiemi
Tento zákon představitele gastronomie rozdělil na dva tábory. Ti,
kteří paušál vítají, a ti, kteří před
ním varují. K první skupině pat
ří Asociace hotelů a restaurací
České republiky (AHR ČR) a Svaz
obchodu a cestovního ruchu ČR
(SOCR ČR). Právě podle průzkumu AHR ČR restauratéři tento
krok vítají – 56 % provozovatelů
restaurací a stravovacích služeb
podporuje zavedení paušálu
jednoznačně a stejný počet podnikatelů je přesvědčen, že toto

opatření nepovede k dlouhodobému poklesu počtu hostů.
Na straně druhé stojí Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která
upozorňuje, že česká gastronomie
a pohostinství procházejí nejtěžším obdobím své novodobé historie. Proto je podle jejich názoru
třeba, aby se vláda a parlament zdržely kroků, které hrozí jejich dalším
poškozením. Právě takový krok vidí
v plánovaném zavedení tzv. stravovacího paušálu bez účelovosti.
AMSP ČR upozorňuje, že podle
studie Institutu oceňování majetku

VŠE paušál připraví gastronomický sektor o 35 miliard Kč a 29 000
zaměstnanců, což je více než první
vlna koronaviru. Asociace navrhuje
odložení rozhodování o stravovacím paušálu na období prosperity.
Hromadný exodus stravenkových firem se, pokud stravenkový
paušál vejde v platnost 1. ledna
nového roku, neočekává. Podle
jejich zástupců má účelová podpora stravování ve vyspělé ekonomice svoje místo. Stravenky jsou
v současnosti nejrozšířenější firemní benefit v Česku, dostává je
kolem 1,3 milionu lidí.

OCHUTNEJTE ŠAMPIÓNY
Z LIMITOVANÉ ŘADY

Chardonnay 2017
suché, pozdní sběr
Best in show - Great American IWC 2019
Festwine 2019
Muvina Prešov 2019
Oenoforum 2019
Grand Prix Austerlitz 2019
Salon vín 2019
Finger Lakes 2019, USA
AWC Vienna 2019
Concours Mondial de Bruxelles 2019
TOP 77 vín ČR 2019

Rulandské bílé 2018
suché, pozdní sběr
Zlatý pohár Česko Slovenska 2020
Prague Wine Trophy 2020
3. kolo 2020
Concours Mondial
de Bruxelles 2020
Texas International
Wine Competition 2020
AWC Vienna 2020

Hibernal 2019
suché, pozdní sběr
Top youngster - Texas International
Wine Competition 2020
Prague Wine Trophy 1.kolo 2020
Lednické vinné trhy 2020
Festwine 2020
Grand Prix Vinex 2020
Seal of Approval - AWC Vienna 2020
TOP 77 vín ČR 2020

NA BARU

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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					 HORKÉ NÁPOJE:
DOPŘEJTE HOSTŮM
NOVINKY
Máme za sebou, ale i před sebou těžké období.
V nejbližší budoucnosti budete mít svůj provoz,
pokud bude otevřený, tak vždy s omezeními.
Právě proto je na vás přidat zákazníkovi
k objednávce něco navíc.

A

Ať už si objednává polední menu
anebo dortík, zkuste mu nabídnout vaši novinku. Jakou? Takovou, jakou si vymyslíte! Zima
je dlouhá, obzvlášť v pandemii.
Lidé, kteří nepřišli o práci, chtějí utrácet a je na vás jim něco
nabídnout.
Může se vám zdát, že horkou čokoládu nabízí každý. Možná ano,
otázka je ale jakou a v jakém provedení. Panský dům Chotěboř ji
vyzdobil šlehačkou, přidal svou
značku, perníkové srdíčko a posypal ji hoblinkami čokolády.

Koření a alkohol je
hříšná kombinace
V létě si možná již vyrábíte domácí limonády a sirupy. To vám
přijde zcela běžné. Zkuste tedy
zbylé sirupy využít i v zimě. Jak?
Například z nich připravte horký
nápoj, třeba rakytníkový, šípkový
– fantazii se meze nekladou.
Pokud se vám nechce s domácími
sirupy pracovat, zkuste své dodavatele. „S horkými džusy máme
tu nejlepší letitou zkušenost. Zákazníci si oblíbili teplé varianty
oblíbených chutí a populární jsou

HOREKA LINKEDIN: ZPRAVODAJSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

Tipy Makra,
jak ozvláštnit zimní
nápojový lístek
•

Ochutit horkou čokoládu nebo kávu různými likéry či destiláty
Obohatit teplé ovocné čaje či svařené víno o různé vložky –
ovoce, koření
Různé variace horkých alkoholických nápojů na bázi rumů, whisky,
bylinných či vaječných likérů (např. Jaegertee, Bombardino)

i drobné zimní POS materiály, kterými každoročně aktivně podporujeme prodeje,“ popisuje Eliška
Pančošková, trade marketing specialist ze společnosti Kofola. Letos
firma vsadila na atraktivní horké
nápoje Rauch. Zákazníci si mohou

vybírat ze dvou nealkoholických
variant: jablečný Rauch je doplněný o med, skořici, badyán a citronovou kůru, ve druhé variantě je
ananasový Rauch okořeněn skořicí, citronovou kůrou a badyánem.
A jsme u koření. Tomu se v zimě dostává velké pozornosti, a to oprávněně. Zkuste různé kombinace.
V zimě se hodí koriandr, skořice, badyán, pepř či zázvor. Koření můžete
přidávat do alkoholických nápojů,
ale i do kávy. V Africe je například
velice oblíbená káva s pepřem.
„Pro dospělé máme připravené tři
kombinace, které zahřejí: drinky
na bázi rumu, ginu a griotky. Rum se
snoubí s mangovým džusem, skořicí a badyánem, gin s brusinkovým
džusem, medem a skořicí a griotka ladí v duu s višňovým džusem
Rauch, netradičně okořeněná špetkou chilli, hřebíčku, skořice a pomerančové kůry,“ popisuje Eliška
Pančošková. Nápoje můžete ochutit
i typicky zimními surovinami jako
dýňový sirup, batáty či řepa.

S alternativami
opatrně
Samozřejmě v dnešní době bude
mnoho horkých nápojů servírovaných s sebou. Proto se dobře

nabídky většiny kaváren. V rámci testování jsem měl možnost
ochutnat velké množství těchto
produktů a ani jedno se z mého
pohledu chuťově nepřiblížilo
tomu kravskému,“ vysvětluje Jiří
Čad. Tomáš Fáber upozorňuje:
„Při přípravě nápoje z takového
mléka (např. mandlové, kokosové
či sójové) musí být barista opravdu šikovný, protože každé toto
mléko má odlišné karamelizační
body, tudíž se mléko při šlehání
parou chová odlišně.“
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zamyslete nad obalem. Pokud
chcete být ekologičtí, nabízejte
slevu všem, kteří si přinesou vlastní termohrnek.
Ty svoje nezapomeňte opatřit logem. V případě, že nabízíte hustější nápoje či šlehačku, přibalte
i lžičku. „Z mého pohledu jsou
papírové pohárky na vysoké úrovni. Najde se také klientela, která
paradoxně, i když používáme porcelán, požaduje kávu do těchto
pohárků. Zpravidla se do takových
pohárků připravují nápoje, jako je
café latté, cappuccino atd.,“ popisuje Tomáš Fáber, barista společnosti Dallmayr. Jiří Čad, business
development manager & barista
SCA Professional CZ&SK společnosti Nestlé, dodává: „V žádném
případě nedoporučuji kávu podávat do plastových kelímků, které
jsou určeny na teplé nápoje.“
Zatímco v prosinci vyhledávají zákazníci různé dobroty, v lednu je
to přesně naopak. Před Ježíškem
přidávejte do nápojů šlehačku,
smetanu, alkohol, cukr, bonbony,
hoblinky, zkrátka co vás napadne.
V lednu naběhněte na superpotraviny. Vyhněte se slovům jako
dieta, detox a předsevzetí, toho
má každý po krk.
Superpotraviny táhnou, zkuste
oblíbené matcha prášky, chia
semínka, ale i obyčejný řepný prášek, který můžete přidat
do cappuccina. „Co se týče superpotravin v prášku do kávových
nápojů, k nim si zatím zákazníci cestu hledají,“ vysvětluje Petr
Olbrich, marketingový ředitel
společnosti Makro. Samozřejmé
je nabízet i alternativní mléka.
Neočekávejte ale zázraky: „Tzv. alternativní mléka se stala součástí

19

Hodí se také nabídka čajů: „Mezi
našimi čaji Leros najdete celou
řadu superpotravin – bylin a surovin, které zcela přirozeně vylepší den. Například rooibos je
oblíbený antistresový bojovník
původem z jihoafrických plání,
rakytník posiluje imunitu a zelený čaj je známým antioxidantem
a účinnou psychickou vzpruhou,“
jmenuje Eliška Pančošková.
inzerce

Gastro inspiruje. Okénka zavádějí i kadeřnice!
Ale to už dávno víte, protože jsme ho pro vás vyfotili
na našem facebookovém profilu 13. listopadu 2020.
Vy jste na Facebooku, ale náš profil nesledujete?
Staňte se naším fanouškem!

h

nám
e
t
e
ilu
Můž
mob
z
i
lajk
odit

novinky
APERITIVY
Ciao Spritz – originální
italské osvěžení!
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Originální, osvěžující a lahodný
drink Ciao Spritz je vyroben z hroznů
odrůdy Glera doplněných přírodními
bylinnými aromaty. Tento stoprocentně
italský aperitiv rozvine po ochutnání
hořkosladkou chuť, kterou můžete
umocnit několika kostkami ledu,
plátkem pomeranče či olivou.

KÁVA
Trepallini: Káva italských mistrů
K tomu, abyste nabízeli dobrou italskou kávu, nemusíte kolem ní dělat
zbytečné tanečky. Káva Trepallini je tvořena na míru namíchanou směsí
arabiky a robusty, praženou postaru italským způsobem z kávových zrn
z Kolumbie, Brazílie a Indie. Je to káva s plným tělem a nízkou kyselostí.
I přes svou jemnost překvapí příjemnou chutí kakaa s dozvukem
sušeného ovoce, za kterou se budou hosté rádi vracet.
Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Nad Porubkou 2278/31a
708 00 Ostrava-Poruba

+420 597 497 497
info@kofola.cz
www.kofola.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Pepsi Vanilka

Bidfood Czech Republic
V růžovém údolí 553
278 01 Kralupy nad Vltavou
+420 315 706 111
bidfood@bidfood.cz
www.mujBidfood.cz

Pepsi letos uvedla na trh několik ochucených variant. Jednou z nich
byla i Pepsi Vanilka. Nyní se tato příchuť dostává i do plechovky 0,33 l
v designovém matném vzhledu. Zákazníci si ji budou moci vychutnat ve své
oblíbené restauraci, bistru či kavárně. Vanilka je oblíbená colová příchuť
po celém světě a i v Česku si získává své fanoušky. Stejně jako všechny
ochucené coly od Pepsi je i Vanilka bez cukru.
Mattoni 1873 a.s.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 – Libeň

VYBAVENÍ

PODNIKÁNÍ

PODDŘEZOVÝ ODLUČOVAČ TUKŮ
Řešíte znečištění odpadních vod a opakované ucpávání potrubí tukem
a mastnotami? Dodržujete hodnoty stanovené kanalizačním řádem? Tyto
hodnoty můžete obratem zlepšit, vyhnout se tak případným pokutám
a vyhovět požadavkům příslušných úřadů. Nabízíme spolehlivé a kompaktní
řešení odstraňování tuků, olejů a mastnoty bez velkých investic, složitého
projektování a papírování! Odlučovač je navržen pro všechny gastro/retail provozy, přímo pod váš dřez,
konvektomat nebo myčku. Zajistíme vhodnou velikost, instalaci, servis a školení personálu.
Fri-Service Czech s.r.o.				
S. K. Neumanna 555/5 				
250 01 Brandýs n. Labem – St. Boleslav		

+420 800 11 10 11
info@mattoni.cz
www.mattoni1873.cz

+ 420 735 170 685
ondrej.kudrnac@friservice.cz
www.poddrezovky.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Perrier®, skvělý partner pro váš koktejl
Elegantní, šumivý a osvěžující, to je Perrier. Pochází z Vergèze na jihu Francie,
kde v roce 1893 začal příběh Perrier. Díky svému výraznému sycení a nízké
mineralizaci je Perrier nejlepším partnerem pro perfektní koktejly. Ochucené
minerální vody Perrier se nyní rozrůstají o nového člena. Již při prvním doušku
vody Perrier broskev vás oslní nezaměnitelná chuť, jako byste se právě zakousli
do šťavnaté broskve. Je skvělou alternativou k syceným nealkoholickým nápojům.
Bez cukru, umělých sladidel a zbytečných kalorií.
+420 602 132 109
LE PATIO GROUP s.r.o.
david.kloucek@lpigroup.cz
Pernerova 652/55
le-patio.cz
186 00 Praha 8 – Karlín

Franchising v Česku
i nadále poroste
Aktuální situace spojená s pandemií
koronaviru může v budoucnu posílit
zájem o franchising. Ověřené koncepty
podnikání, které oproti budování vlastní
firmy zaručují do jisté míry úspěch
a profit, budou podle odborníků lákat.
V současnosti je u nás přes 300 franchisových konceptů, poměr činí 59 % českých
a 41 % zahraničních.
Zájem o franchisy potvrzuje McDonald’s,
který má v plánu vybudovat další restaurace
a k nim nabídne podnikatelům i nové licence. Společnost má jeden z nejpropracovanějších systémů franchis ve světě a v Česku
vkládá licence do rukou podnikatelů k provozu restaurací již 25 let. Prvním franchisantem byl Karel Suk, který byl coby ředitel
i u otevření první restaurace McDonald’s
v Česku (v roce 1992, Vodičkova ulice).
McDonald’s ČR spol. s r.o.,
Radlická 740/113c,
158 00 Praha 5
222 007 111
https://www.mcdonalds.cz/

Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, tomas.postranecky@atoz.cz
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E-HOREKA
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Rubriku E-horeka máme v tomto
časopisu již několik let. Psali
jsme v ní o různých digitálních
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technologiích, které mohou hotelům
a restauracím zjednodušit bytí. Často
ale bylo pohostinství vůči těmto
novinkám hluché.

Konec nedostatku chytrých
technologií v pohostinství
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Až nyní. Pandemie jasně ukázala, že
firmy, které používaly různé vychytávky již nějakou dobu, byly o krok
napřed před ostatními. Například
online objednávkové systémy. „Restaurace, které nabízejí rozvoz jídel
dlouhodobě, se během krize dostaly na tržby i přes jeden milion korun
měsíčně, což je více než u některých
restaurací v širším centru Prahy bez
rozvozů,“ vysvětluje Petr Bíba, obchodní ředitel společnosti Adaptee
Gastro. Mají zkrátka výhodu před
těmi podniky, které se začaly o objednávky jídel s sebou a rozvoz zajímat až při pandemii. Restaurace se
stálou nabídkou donášky si již před
lockdownem vyladily produkt, obal,
dopravu, ale i komunikaci se zákazníky. Například Pizza Bar San Marco
v Třebíči funguje dál a podniku rozhodně neklesly tržby tak markantně, jako je tomu jinde. „V druhé vlně
jsme se dokázali udržet na 50–60 %
tržeb oproti normálnímu stavu,“
říká Radek Netoušek, majitel podniku. „Ztráty tedy nejsou devastující,
mohu se dokonce pochlubit tím,

že jsem nikoho nemusel propustit,“ dodává. Přinášíme vám pohled
dvou firem na digitální budoucnost.

Previo: Take-away
jako trvalý
byznys model
Část hoteliérů a restauratérů dodnes vnímá spuštění EET v roce
2016 negativně, ale nedá se upřít,
že posunulo průměrnou úroveň
technologických znalostí v pohostinství o velký skok kupředu.
A podobný pozitivní efekt lze
vysledovat i u této koronavirové
krize. Naučili jsme se používat
videohovory, sledovat webináře a především prodávat online.
Výdejové okénko či rozvoz jsou
často spojeny s online objednávkou a vlastní webovou prezentací. Mnoho restaurací teď možná
přemýšlí o take-away jako trvalém
byznys modelu. Někteří instalují
QR kódy od Qerko.com či OneMenu.cz na stoly, aby omezili kontakt
číšníků s hosty a zároveň ušetřili
čas. Více než tisíc českých hoteliérů

letos v létě získalo data do ubytovací knihy elektronicky přes aplikaci myAlfred.cz a více než čtvrt
milionu hostů se díky ní mohlo
vyhnout kontaktu s recepcí. Není
dobré, když se hosté a provozovatelé v pohostinství méně potkávají,
ale v některých provozech se tyto
nové technologické trendy bezpochyby stanou hlavní konkurenční
výhodou. Primárně při služebních
cestách či pracovních obědech je
každá úspora času vítaná. Turista
na dovolené raději stráví deset minut navíc u rybníka či lyžováním
než čekáním na check-in či placení. Celkový čas čekání na recepcích při průměrně třech minutách
na hosta byl letos díky myAlfred.cz
až o dva roky kratší. To jsou o dva
roky delší pobyty pro hosty a o dva
roky více času pro recepční a hoteliéry na důležitější práci, než je opisování občanek – na péči o hosty,
na zvelebování okolí, na přemýšlení o covidu a o tom, co jako společnost budeme dělat, až tenhle prevít
zmizí. A on zmizí brzy.

STORYOUS:
S digitalizací je to
jako s mytím rukou –
dává smysl vždy, nejen
za časů pandemie
Gastronomie je velice tradiční
obor. Na dobré jídlo a vlídnou obsluhujsoudigitální nástroje zdánlivě krátké, zato složité organizační
procesy, které probíhají napozadí
restaurace, by automatizaci potřebovalyjako sůl. Lockdown na tuto
skutečnost bohužel upozornil ještě více.
Když jste nuceni ze dne na den zavřít restauraci a musíte vydávat jen
přes okénko, potřebujete mít k dispoziciokamžitě několik dobře propojených digitálních instrumentů,
abyste situaci mohli ustát s co nejmenší ztrátou.
• Musíte vědět, jak optimalizovat
nabídku – po kterých jídlech je
běžně největší poptávka, na kterých položkách máte nejzajímavější marže, kdy se vyplatí
mít otevřeno, kolik si ponechat
personálu atd. K tomu všemu

a pohodlné správěklidně i víceprovozů najednou.

potřebujete spolehlivá a dobře čitelná data z manažerského
systému.
• Potřebujete, aby zákazníci věděli,
jak a co si u vás v podniku mohou objednat. K tomu slouží aktivní správa sociálních sítí, Google
účtu a napojení na služby online
objednávání. Máte-li všechny služby navíc propojené do jednoho
rozhraní, ušetříte čas i případné
chyby – tedy vaše peníze.
S digitalizací je to jako s mytím rukou – dává smysl vždy, nejen za časů
pandemie. Digitální nástroje řízení
zlepšují obchodní výsledky, jsou
pohodlné, ale přinášejí i značnou

konkurenční výhodu.
Očekáváme také růst online objednávání jídla s sebou. Před koronavirem v něm Česká republikaza celoevropským průměrem zaostávala.
Další světový trend, který v tuzemsku zatím čeká na realizaci, jsou
tzv. virtuální kuchyně, kdy známá
respektovaná značka vaří jídla určená jen pro rozvoz. Může to skvěle
fungovat například v příměstských
oblastech, kde typicky bydlí movitější lidé.
Na závěr stojí za to zmínit, že obecným makrotrendem v gastronomii
je konsolidace. Ta digitalizaci přímo
vyžaduje kvůli značným úsporám

Přinejmenším ve využívání moderních technologií zejména ve dvou
oblastech – jednak v komunikaci
se zákazníky a jednak ve zvyšování
efektivity různých interních procesů a snižování nákladů.
Co se týče komunikace, ukázalo
se, že křídou popsaná tabule stojící
na chodníku nestačí. Pro přežití je zásadní aktualizovat nabídku na webu,
registrovat se na objednávkových
portálech, a především informovat
zákazníky na sociálních sítích o možnostech objednávek a o vyzvedávání a rozvozu. Potvrzuje to i praxe
podniků, které využívají bezplatný
objednávkový portál Vyzvednisi.cz.
U podniků, které takovýmto způsobem zvládly rozjet „okénkový byznys“, se posléze projevily přidané

inzerce
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Dotykačka: Lockdown
mnoho podniků
posunul o mílové
kroky dopředu

hodnoty dalších digitalizačních
opatření.
Digitalizace začne hrát v segmentu
horeka zásadní roli. Mezi restauratéry a hoteliéry v důsledku pandemie dojde ke generační obměně
a podniky začnou vést mladí lidé,
kteří vyrostli s mobilním telefonem
v ruce. Technologie vnímají jako
přirozenou součást života, jsou
zvyklí komunikovat online, takže to,
co se starší generace teprve učí, je
pro ně samozřejmostí. Zároveň jsou
zvyklí mít veškeré informace hned,
nejlépe v mobilu, tudíž uvítají systémy, které jim to budou umožňovat.
Dá se předpokládat, že chytrý pokladní systém bude základ, který provážou ještě s dalšími digitalizačními
nástroji. Gastronomie se tak více profesionalizuje a zároveň se bude lépe
potkávat s očekáváním na straně zákazníků (rovněž zvyklých na moderní technologie). Online objednávky,
bezhotovostní platby i komunikace
prostřednictvím sociálních sítí se tak
stanou novým standardem.
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by Previo

samostatný
elu
kiosek v hot

Váš nový recepční

aplikace
v mobilu
hosta

Jedna technologie
více možností
Aplikace Alfred poskytne vašim hostům ideální
nástroj pro správu jejich rezervace. Jednoduchý
online check-in, přiobjednání služeb, platba
přímo z rezervace, napojení na zámkový systém
a další služby. Alfred ušetří Váš čas a zpříjemní
pobyt Vašim hostům.

Více informace na: www.myalfred.cz

COFFEE BREAK

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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JSOU BARY RIZIKOVÉ? MY JICH
MÁME PĚT A BEZ JEDINÉHO PŘÍPADU

J

Jak vaše bary i hotel přežily letní
sezonu? Jaká v Brně byla?
Úplně úžasná. Lidé po jaru chtěli navštěvovat podniky a my jsme měli
o deset procent vyšší obrat než loni
v létě. Navíc se naučili chodit dřív,
protože na jaře byla otevírací doba
omezována, takže se nám ten nápor
hezky rozložil do více hodin.

Stihlo tedy léto pokrýt ztráty z jara?
To rozhodně ne. Ztráty z jara se
nám povede pokrýt za dva až tři

Brněnská skupina Lidi z Baru je na gastro scéně vidět a slyšet. Jan
Vlachynský, její spoluzakladatel, je věčný optimista, který dokáže
dlouze vyprávět o aktivitách svých zavřených podniků. Pandemie ho
ledasčemu naučila a dala prostor k dopsání jeho první knížky.

roky neustálého provozu. Přišli
jsme o šest milionů korun.

Povedlo se vám získat nějaké
vládní podpůrné programy?
Ano, využili jsme COVID – Nájemné. Tam jsme se ale nedohodli se všemi pronajímateli,
někteří nám nechtěli dát slevu,
která byla podmínkou žádosti.
Nyní na podzim jsme žádost podali znovu. COVID – Ubytování
jsme podali taky, tam ale ještě

nemáme vyrozumění. Navíc bylo
velice obtížné vysvětlit, o kolikahvězdičkový hotel se u Anybody
hotelu jedná, jelikož jde o velice specifický provoz. A taky
jsme čerpali program Antivirus
A a Covid 1. V něm, pokud vím,
jsme jediný gastro podnik, alespoň tady v Brně, kterému se to
povedlo získat.

Které podniky nyní fungují
alespoň formou výdejních
okének?
Super Panda Circus a Slast nemají
výdejní okénka, ale dělají rozvozy. Zbytek funguje přes okénka
a rozvozem, který nyní jede čím
dál víc. Lidé si teď pro jídlo ani tak
nechodí, jak je venku počasí, jaké
je, využívají toho rozvozu.

Ten si obstaráváte sami?
Využíváme i rozvozové služby,
ale máme také svůj rozvoz, který
je využitý úplně naplno. Jede dokonce lépe než přes dodavatelské
společnosti. Napadlo nás totiž nabízet donášku do vzdálenějších
částí Brna, kam ostatní nerozvážejí, to byla díra na trhu. Takže náš
rozvoz je plně vytížen, jeho kapacita ale zase není nijak velká.

Na kolika procentech tržeb jste se
udrželi díky okénkům a rozvozu?

Je to přibližně na 15 % za všechny
bary.

Jak vlastně balíte drinky s sebou?
Do lahviček. Mají speciální etiketu, na kterou po nalahvování
dopíšeme název koktejlu. Nyní
se prodávají spíše jídla, naším
cílem je přesvědčit lidi, aby si
k tomu dali i něco dobrého
k pití. Ve většině případů se
nám to daří.

Jakou máte vizi zimní sezony?
V Praze se vánoční trhy zrušily,
jak to bude v Brně? Pro vás mají
jakési kouzlo, vždyť jste na nich
začínali…
Ano, přesně tak – a tvořily náš
největší byznys. Za měsíc jsme
na nich dokázali mít tržby
8,5 milionu korun. Ještě se neví,
jak to bude. Brněnští radní uvažují, jak je roztáhnout po celém
městě, aby se mohly dodržovat
rozestupy. Není vůbec jisté, jestli se tam bude moci konzumovat jídlo. Pokud ano, uvažuje
se o tzv. bezpečných zónách.
Uvidíme, jak to bude, konečné
rozhodnutí padne 20. listopadu. Nikdo nečeká, že začnou
jako loni 27. listopadu, ale jeden
týden by snad mohly být. Pro
Brňany mají trhy zvláštní atmosféru a kouzlo.

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 123

			 JAN VLACHYNSKÝ:

25

COFFEE BREAK

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 123

26

Na jaře jste nikoho nepropustili,
jak je to na podzim?
Taky nikoho. Díky vládní podpoře nemusíme a nikdo nemusí.

Co vlastně nyní vaši zaměstnanci
dělají? Zmiňovali jsme rozvoz,
výdejní okénka, taky jste spustili
vlastní e-shop a pomáháte
i Fakultní nemocnici Brno.
E-shop jsme spustili již na jaře,
ale nyní jsme ho vyšperkovali
a je už profesionální. Napadlo
nás na něm prodávat tři základní produkty: mou knihu Šéfové
jsou kok*ti, Tekutou kuchařku

a Barovou deskovku. Hra je vyprodaná, ale na cestě je už dotisk.
Knížka vyšla v nákladu pět tisíc
kusů. Jinak na e-shopu najdete
i merch jako trika ze 4pokojů,
kšiltovky Whiskey baru a mnoho
jiného. Zkrátka před Vánoci by to
mohlo fungovat. Jiní naši lidé dobrovolničí a kompletují ochranné
plastové štíty a rozvážejí zdravotnickému personálu kávu, pečou
pro ně dorty. Tady to je zkrátka
karma. Již nyní nám lékaři říkají,
že až bude po všem, tak k nám
přijdou. I ti starší se ptali, kde
ten Bar, který neexistuje vlastně

je. A další aktivitou, kterou jsme
spustili na jaře, je rozvoz potravin
po Brně. Chtěli jsme pomoci našim dodavatelům, kteří také přišli
ze dne na den o byznys, ale moc
se o nich nemluví. To, že se zavřely bary, ví každý, ale i lidé, kteří
do podniků dodávali suroviny,
mají problém – často větší než my
sami.

Když mluvíme o odvážném
nákladu vaší knihy, kolik jste jí
za pár dnů prodeje prodal?
Zatím je to 200 kusů (ke 3. listopadu). Já jsem ale optimista. Dal

jsem si za cíl ji do Vánoc prodat,
všichni mi říkají, že to nepůjde, ale já si věřím. Za normálních okolností by se prodávala
i ve všech knihkupectvích.

Seskupení Lidi z Baru má také
svého psychologa. Je jím vaše
manželka – jaká je její role?
Mluvit s lidmi. Ona se nyní připravuje na mateřskou dovolenou, ale v týmu máme druhou
psycholožku na plný úvazek.
Za ní chodí lidé, když se potřebují vypovídat. Zkrátka vědí, že
mají komu o svých problémech

Kdo je Jan Vlachynský?

a pochybnostech říct a budou
vyslechnuti.

Vláda v létě slibovala, že žádné
vypnutí ekonomiky už nebude.
Přesto ji vypnula. Očekával jste
to? A jak tento krok vnímáte?
Já tady nechci hodnotit, co se
mohlo udělat jinak, než se stalo.
Takových je tady hodně a ničemu to neprospívá. Nedokážu si
představit, že bych byl v jejich
roli a rozhodoval o opatřeních.
Sám jsem doufal, že se to nestane. Neznamená to ale, že jsem
se na to nepřipravoval, o čemž
svědčí všechny naše aktivity.

Bary jsou často označovány
jako riziková místa, kde
dochází k nakažení. U nás
je asi nejznámější případ
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Honza Vlachynský řídí 150 zaměstnanců komplexu známého pod
jménem Lidi z Baru. Zahrnuje to chod pěti barů, jednoho hotelu
a mnoha dalších projektů. Nyní vydal knížku Šéfové jsou kok*ti.

pražského baru Techtle Metle.
Kontaktovala hygienická
stanice někoho od vás z barů
při trasování?
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Nikdy. Všude se říká, že bary
jsou rizikové. My jich máme pět
a nikdy nás nikdo nekontaktoval s tím, že u nás byla pozitivní
osoba. Vir se vyhýbá i našemu
týmu, zatím jsme měli v karanténě tři lidi, a ani ti s námi nepřišli
do kontaktu, takže jsme opravdu
nemuseli nic zavírat. Navíc my
jsme velice pečlivě dodržovali
vládní nařízení a dbali na hygienu. Ono možná ani k celoplošnému zavírání nemuselo dojít, náš
obor je ale těžce kontrolovatelný. Když někdo roušky sundává
nebo nalévá i po zavíračce, raději
to zavřou všechno, než aby hledali jednotlivce.
inzerce

Kampaň „Rozbalte to“ je v plném proudu.
Ale to už dávno víte, protože jsme to psali
na našem profilu na LinkedInu 5. listopadu 2020.
JSTE NA LINKEDINU, ale náš profil nesledujete?
TAK NÁS ZAČNěTE SLEDOVAT!
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SPOLEČNĚ TO

Koronavirová pandemie přinesla do pohostinství nejenom restriktivní opatření,
ale také solidaritu. Její vlna se vzedmula
již na jaře a pokračuje i na podzim. Pavel
Fuksa, obchodní ředitel divize HoReCa
firmy Mattoni 1873, mluvil nejen o ní, ale
také o důležitosti flexibility v dnešních
pohnutých časech.

ZVLÁDNEME.

KAMPAŇ ROZBALTE
TO POMÁHÁ

Na obchodních pozicích působíte již nějakou dobu. Zažil jste tak turbulentní období, jakým je rok 2020?
V byznysu jsem již 26 let, tohle jsem ale
vážně nezažil. Na druhou stranu nás to
dovedlo k větší flexibilitě, novým projek
tům a nápadům, k rozsáhlejšímu použí
vání moderních online technologií. To vše
s využitím rychlého rozhodování, které
nám zázemí rodinné firmy umožňuje.
Jak koronavirová krize ovlivnila vaše
výsledky ve společnosti Mattoni 1873?
Loni celému holdingu vzrostly tržby
o 77 %, byl to pátý rekordní rok v řadě.
Koronavirová krize negativně ovlivni
la naše výsledky v kanálech HoReCa
a na čerpacích stanicích. Ani velice
úspěšné letní výsledky nám nepomohly sanovat ztráty, které jsme
v těchto kanálech utrpěli kvůli restrikcím jak na jaře, tak hlavně
nyní, na podzim. Čísla by nebyla tak negativní, kdyby nepřišel pod
zim a s ním i druhá vlna.
Jaké byly jarní reakce na pandemii ve společnosti Mattoni 1873?
Jarní první vlna nás ve firmě mnohem víc semkla. Naši zaměstnanci
šili roušky, lidem v první linii jsme dodávali produkty zdarma. Ve vedení
jsme pak flexibilně upravovali naše cíle s ohledem na aktuální situa
ci. Naši obchodníci a operátorky byli v neustálém kontaktu s našimi

zákazníky. Zároveň jsme v té době aktiv
ně podporovali prodej z okének a rozvozy
a v neposlední řadě jsme se všichni při
pravovali na znovuotevření v pohostinství
a na nadcházející letní sezonu. To se nám
pak osvědčilo, neboť jsme v létě získali
největší počet sezonních zákazníků v his
torii firmy a dosáhli jsme rekordních se
zonních výsledků.
Jak jste aktivně podporovali prodej přes
okénka a rozvoz?
Měli jsme připravené aktivity pro naše zá
kazníky na produkty v nevratných obalech,
to znamená plechovky a 0,5l PET. Připra
vili jsme balíčky Kup a získej, kde jsme
naše produkty nabídli za výhodnější ceny.
Poté majitelé tyto slevy posunuli dál jako
speciální nabídku pro hosty k jednotlivým
jídlům. To znamená možnost si zakoupit
naše nápoje za lepší cenu právě z okénka
nebo rozvozu.

Také zde byla kampaň Oživ svůj podnik…
Na letní sezonu 2020 jsme připravili jedi
nečný program, kterým jsme oživili pro
vozy a podniky v České a Slovenské re
publice a věříme, že si to zákazníci nejen
hospod, restaurací, ale i kaváren vychutnali naplno. Pro majitele a pro
vozovatele jsme měli připravenou řadu aktivit, které pomohly navýšit
návštěvnost, tržby nebo čas strávený v provozovně. Jednalo se o využití
našeho unikátního PEPSI FOOD TRUCKU, Schweppes The Bar nebo
sampling našich novinek PEPSI Mango a PEPSI Vanilla.
Značka Mattoni je dlouholetým organizátorem Mistrovství světa
v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink a je také
oficiální vodou České barmanské asociace. Na jaře se proto zrodila Mattoni Barmanská výzva, ve které značka dává barmanům
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možnost ukázat svou
kreativitu a inspirovat
k míchání nealko koktejlů doma. Jaký měla
soutěž ohlas?
Chtěli jsme zkrátka po
moci tomuto odvětví.
Soutěž se těšila velké
mu zájmu jak ze strany
veřejnosti, tak hlavně ze
strany barmanů a o ví
tězných koktejlech roz
hodlo více než 50 tisíc hlasů! Všechny recepty jsou stále dostupné na In
stagramu Mattoni, takže jsme rádi, že koktejly inspirují nadále.
Chystá se pro barmany další výzva?
V nejbližší době další výzvu neplánujeme. Začátkem listopadu jsme
uvedli iniciativu s názvem Rozbalte to, která vyzývá lidi, aby objednáv
kou podpořili své oblíbené podniky, ať už jsou to kavárny, restaurace,
bistra nebo bary s rozvozem.
Mattoni 1873 byla i součástí iniciativy Zachraň hospodu. Již po prvním týdnu ostrého provozu byl zaznamenán silný zájem hospodských i spotřebitelů. K dnešnímu dni se do ní zapojilo na 2000 hospod
a restaurací, kterým lidé přispěli zakoupením voucherů v hodnotě
celkem sedm milionů korun. Máte i konečná čísla?
Ten projekt se mi od začátku moc líbil a byl jsem osobně u spuštění
naší účasti v něm. K dnešnímu dni (27. 11. pozn. red.) se do kampaně
zapojilo 2517 podniků, lidé si zde společně nakoupili 12 402 voucherů
v celkové hodnotě 9,8 milionu korun.
Reklamní spot Rozbalte to je opravdu vidět, je jednou z předních
kampaní na pomoc v gastru. Jaké ohlasy jste na něj zaznamenal?
Prvotní myšlenka a nápad přišly od majitele firmy (Alessandro Pasqua
le, pozn. red.), který chápe tíživou situaci gastro podniků a podnikatelů
v tomto oboru. Chtěli jsme jim pomoci i v mediálním prostoru, to byla
prvotní myšlenka.
Na kampaň jsme věnovali celý zbývající mediální čas, který jsme měli
připravený a rezervovaný v televizním vysílání pro podporu našich pro
duktů v televizi Nova. To rozhodnutí přišlo od majitele, čehož si velmi
vážím, a chtěl bych vyzdvihnout naši flexibilitu a rychlost. Od nápadu
k provedení této kampaně to byly pouhé dva týdny! Podpora byla navíc
připravena ve spolupráci s televizí Nova a s Ministerstvem průmyslu
a obchodu České republiky.
Spoty s sebou přinesly velmi silnou vlnu pozitivní energie, zaznamenali
jsme desítky nadšených ohlasů ze strany HoReCa provozoven, ale ozva
li se i výrobci potravinových obalů, nezávislých objednávkových systémů
nebo webů a také nezávislé instituce, např. hotelové školy. Za tři týdny
fungování této iniciativy bylo na sociální sítě přidáno 636 příspěvků
s hashtagem #rozbalteto. Nyní v televizi Nova běží nový spot, který jsme
vytvářeli částečně pro provozovny typu kavárny a cukrárny, které se také
zabývají rozvozem a prodejem do okének.
Vaši obchodní zástupci komunikují s majiteli restaurací. Jaká panuje
nálada, mají ještě sílu pokračovat?
My jsme se zákazníky neustále v kontaktu. Naše callcentrum a ob
chodníci fungovali a denně mluvili s majiteli gastro provozů již od jara.
Udělali jsme maximum pro to, abychom jim naslouchali a znali jejich
potřeby. Nicméně musím říct, že situace je těžká a většina z nich bo
juje o přežití. Po jarní vlně bylo vidět jakési nadšení ze znovuotevření.
Nucenou přestávku využili k potřebným opravám a renovacím. Pod
zimní vlna jim ale vzala zbytek sil a energie a nyní vážně uvažují, že
své podniky buď vůbec neotevřou, anebo až před letní sezonou 2021.

Na jaře věděli, že je čeká
silné letní období pro
gastronomii. Nyní vědí,
že žádný silný prosin
cový měsíc mít nebudou
a přicházejí nejhorší
měsíce – leden a únor.
Toto období je normálně
v gastronomii špatné,
za pandemie bude ještě
horší, neboť lidé mají
strach.
Mattoni má nově také vlastní e-shop s rozvozem. Nápad vznikl
kvůli pandemii, anebo jste jej zvažovali dřív?
E-shop nebyl projektem tohoto roku. Situace, která nastala na jaře,
nás dovedla k tomu, že jsme si řekli, že to zkusíme již letos. Vytvo
řením tohoto prodejního kanálu jsme chtěli vyjít vstříc zákazníkům
v době karanténních opatření. E-shop vznikl během tří měsíců a je
určen všem, kteří si chtějí zajistit nápoje rychle, snadno a s doru
čením až ke dveřím. Disponujeme širokou nabídkou nealko nápo
jů i snacků, takže si vybere každý, a do konce prosince doručujeme
zdarma. Cílem je být blíže ke spotřebitelům a nabízet jim přidanou
hodnotu. Kromě našich produktů máme pro zákazníky připravené
i dárkové předměty, zají+mavé soutěže a speciální produktové kam
paně s možností výher. Nyní běží například Pepsi retro kampaň.
Na jaře jsme ve velkých českých městech otestovali i ambulantní
prodej určený přímo pro spotřebitele, které restrikce uvěznily doma.
Na začátku roku 2020 se hodně skloňoval zelenější přístup k podnikání, zkrátka směr udržitelnosti. Pod vlivem událostí toto
téma jaksi zapadlo, Mattoni 1873 ale jeden takový projekt rozjela
ve spolupráci Košik.cz. Jak funguje?
Aplikujeme zde cirkulární přístup nakládání s obalovými materiály.
Na začátku roku jsme ve spolupráci s Košíkem uvedli první záloho
vanou PET láhev a pár měsíců nato zálohovanou plechovku. Většina
zákazníků vnímá tuto možnost pozitivně. Z celkových prodejů Matto
ni PET lahví zvolilo 70 % právě zálohovanou verzi a Mattoni záloho
vaná plechovka zase patří mezi nejvyhledávanější produkt v rámci
malých balení.
Dovedete si představit, že by zálohování PET lahví a plechovek
fungovalo i v HoReCa kanálu?
Samozřejmě, že ano. Náš celý projekt do budoucna počítá i s gastro
nomií. V Německu a dalších devíti evropských zemích to již funguje
velice dobře. Vše však v současné době závisí na našich zákonodár
cích, tak uvidíme, kdy se zavedení plošných záloh v Česku dočkáme.
Jsme na konci roku 2020, jaký podle vás bude rok 2021
v pohostinství?
Já jsem velký optimista. Moje osobní heslo je I believe I can fly. Oče
kávám, že rok 2021 bude výrazně lepší než ten stávající. Musím ale
říct, že také očekávám, že se nám výrazně změní tržní prostředí, což
bude velkou příležitostí pro firmy, které budou flexibilní, silně prozá
kaznicky orientované, a hlavně budou mít výrobky a služby s přida
nou hodnotou. To vše naše firma má. Čeká nás zajímavé, ale zároveň
turbulentní období plné změn. Obávám se však třetí vlny a dalšího
uzavření provozů. Naše cíle jsou optimistické a ambiciózní, neu
míme ale ovlivnit vývoj situace, který by pro mnohé gastro provozy
mohl být už likvidační.
Přeji nám všem v HoReCa byznysu mnoho zdraví, sil, energie a po
zitivního myšlení, a sejdeme se u vychlazené Mattoni nebo Pepsi
v naší oblíbené provozovně.

COFFEE BREAK
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JEŽKOVY VOČI:

I PŘES ZAVŘENÍ BAVÍ LIDI NA SÍTÍCH

A kdy začali chodit i turisté?
První rok a půl ani ne. Před
pandemií k nám chodilo tak
20 % turistů, ti se o nás dozvěděli na TripAdvisoru nebo jim
to řekli na recepci.

Jak se stavěli hosté k tapas?
Hlavním důvodem, proč podáváme právě tapas, je malá kuchyně. Chtěli jsme ale hostům
něco nabídnout – já sama jsem
dlouho žila ve Španělsku, takže
se to jako myšlenka nabízelo.
Nejprve si na to lidé chvíli
zvykali. Měli jsme ale vždy v nabídce vegetariánské a veganské
tapas a to si dávali i chlapi jako
hora. Je to zkrátka jiný, ale dobrý snack po kině či víně.

Jak jste přežili jaro a lockdown?

Začátky tedy asi nebyly úplně
růžové…

Bar, který láká lidi na retro interiér a španělské tapas, se otevřel
před dvěma a půl lety a rozběh byl docela pomalý. Podnik se totiž
nachází v nechvalně proslulé ulici Ve Smečkách. Ta se sice postupně proměňuje, vznikají zde kavárny a hostely, v očích Čechů to ale
ještě dlouho bude ta vykřičená ulice. Když se to konečně začalo
zlepšovat, přišla pandemie. O tom všem jsme si povídali s Pavlínou
Michalovou, spolumajitelkou podniku.

Snažili jsme se snížit náklady na minimum, abychom to
vydrželi. Pracovala jsem tady
já s partnerem a známou. Obrat nám první rok vystačil tak
na nájem.
V Praze, než se lidé dozvědí
o novém podniku, tak to trvá.
Postupně zde ale lidé začali organizovat narozeninové oslavy
a firemní party. Například u nás

Byli jsme právě v tom období,
že o nás konečně lidé vědí, už
se bude sklízet jenom to ovoce,
a najednou bum. Zavřeno. Majitel nám naštěstí snížil nájem
a i díky tomu jsme přežili. Zatím
jsme od státu nedostali nic. Nemáme ani vyrozumění k žádosti
o COVID – Nájemné. Budeme
žádat i nyní a uvidíme.

A jaké bylo léto?
V červnu lidé chtěli chodit ven,
takže jsme měli plno. V červenci vyjeli všichni pryč a v srpnu
se klientela opět vrátila. Začínaly nám i rezervace na večírky
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měl večírek management hotelu
Hilton. V dalším roce jsme otevřeli zahrádku, kde si mohou
hosté opékat své vlastní maso
a buřty, zkrátka co si přinesou.
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podnikem žijí, a to již několik generací. Než sama sebe, mám před
očima je. Mám celkovou obavu
z oblastí, kde je ten turismus opravdu jediným možným výdělkem.
Například takové ty babičky v Peru,
které bez turistů nemají nic. Přece
jenom my jsme v té Praze na tom
líp. Je ale možné, že když to bude
trvat půl roku, tak to nepřežijeme.

Majitel domu po vás nadále
chce, abyste platili nájem?
– říjen, listopad, Vánoce. Takže
už tam byla ta naděje. Pak se
situace zhoršovala, přicházelo
jedno rušení za druhým.
V září jsme měli ještě nějaké ty
večírky na grilování a viděla jsem,
jak hodně lidí nepřišlo a ti, co
tady byli, se chovali velice ostražitě. Bar má být o uvolnění a dobré
náladě, ne o ostražitosti.

Jaké máte obavy nyní vy?
Jsem nejistá. Myslím ale na ostatní. Jak jsem žila ve Španělsku,
tam je spousta rodin, které svým

Podívejte se
na video, kterým
Ježkovy oči pobavily
internet:

Ano, i on má velké úvěry a nikdo mu splátky neodpustí. Sice
máme dobré vztahy, ale na odpuštění nájmu to není.

Jaké byly poslední týdny před
zavřením?
Rušila se kina, divadla, zkracovaly
se otevírací hodiny, žádní turisté,
žádné firemní akce a žádné oslavy narozenin. To jsme si i říkali,
že už se nemáme čeho chytit. Bojím se, že zaniknou malé podniky
a krásné projekty – malé kavárny,
kina a zůstanou už jenom řetězce.
Nadnárodní.

Máte nějaké tipy, kdy opět
otevřete?
Asi se budou postupně uvolňovat jistá omezení. Ale stále tady
nebudou večírky a větší akce,
takže návrat do normálu potrvá
dlouho.

Na Facebooku se Ježkovy voči
proslavily natáčením videí –
jak vás to napadlo?
Reagovali jsme tím na současnou
situaci. Jelikož se cestovat nedá,
natočili jsme video u nás, jak

Mladí a tvořiví
letíme, máme tady totiž interiér ze
starého letadla. Jelikož jsme měli
prázdno, měli jsme čas.

Pavlína Michalová a její partner provozují v centru Prahy bar Ježkovy voči. Je to
kombinace italského aperitiva a španělského tapas wine baru. Kolem 20. hodiny přichází
na řadu večer pestrých barev, různorodých chutí, vůní a hudebních tónů.
Interiér baru je originálně vybaven různými retro prvky. Hosté zde mohou usednout
do tramvaje, letadla anebo retro kadeřnického koutku.
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Nepřemýšlela jste, že byste
z oboru odešla?

Určitě mě to někdy už napadlo.
Vystudovala jsem ale tento obor,
taky vysokou hotelovou školu
a bylo by mi to líto. Chce to ale
hodně energie, zejména v této
době.
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Máme pro vás studii. Opatření snižují riziko.
Ale to dávno víte, protože jsme o tom
4. listopadu psali v HOREKA News.
Vy nedostáváte Horeka News jako tisíce dalších?
Stačí vyplnit e-mail na www.atozregistrace.cz/hrknews
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O KLIENTELU JSME PŘIŠLI ZE DNE NA DEN.

ZLEPŠENÍ OČEKÁVÁM NA JAŘE

V

William Boulton-Smith působí
v oboru již tři dekády, a tako-

vou krizi ještě nezažil. Začínal

na pozici kuchaře, postupně se
vypracoval ve zkušeného ma-

nažera, pro něhož je pandemie
zkouškou. Ta ho mnohému na

učila. William v rozhovoru mluví
nejen o pražském hotelovém

trhu, ale také zmiňuje situaci
v řetězci Marriott například
ve Švédsku, ale i v Číně.

V hotelnictví působíte již pěknou
řádku let. Pracoval jste v Asii,
Spojeném království, od roku
2014 působíte v Praze. Pamatujete
si podobné ekonomické dopady
na pohostinství, jaké zažíváme
z důvodu pandemie nyní?
Za svůj život jsem v pohostinství
takový ekonomický šok nezažil.
Měli jsme tu finanční krizi, v Asii
zase řešili jiné zdravotní krize, nikdy však nedošlo k tak náhlému
a prudkému omezení podnikání
v našem oboru po celém světě.
Potíže nastaly vlastně okamžitě
po vyhlášení nutných vládních
restrikcí, ty jsme samozřejmě
chápali a respektovali je, ale náš

provoz to významně ovlivnilo.
Další potíže také přinesl pokles
v leteckém průmyslu. Prakticky
ze dne na den se přestalo létat
a v průběhu léta nebyla situace
o moc lepší. Tento stav víceméně přetrvává dodnes, například
British Airways zrušila všechny
naplánované lety z Prahy do Londýna až do 16. prosince. S tak
omezenými možnostmi cestování
a celkově nejistotou, jak se situace
vyvine, se nemůžeme divit, že došlo k výraznému poklesu počtu
hotelových hostů po celé Evropě.

Váš hotel v březnu zrenovoval
restauraci, v září představil nový

bar – tomu se říká načasování.
Jak si tyto podniky do zavření
z důvodu vládních opatření
vedly?
Na restauraci i bar jsme dostávali
velmi pozitivní odezvy. The Artisan je o moderní české kuchyni,
která se snaží vařit z těch nejkvalitnějších dostupných lokálních
surovin. Dokud nás ta druhá vlna
a vládní opatření nedonutily zavřít, přilákala restaurace velmi
slibný počet hostů, ačkoliv byl
samozřejmě omezen, abychom
zachovali dostatečné sociální rozestupy a mohli udržet tu nejvyšší
možnou úroveň čistoty. Vyměnili jsme také tradiční koncept

HOREKA WEB: VŠE NA JEdNOM MÍSTĚ

naší pozice v rámci celé značky Marriott International, která
za námi stojí a poskytuje nám
možnost i nadále pomáhat těm,
kteří to potřebují nejvíce. Za to
jsme velmi vděční. V této snaze
pokračujeme i nyní – nedávno
jsme spustili prodej rezidenčních
balíčků v rámci naší zimní charitativní činnosti. Tento balíček
zahrnuje parkování, snídani a dar
za noc Armádě spásy na podporu
osob bez domova pro nadcházející zimní měsíce.

V první vlně, na jaře, ještě mnoho
hotelů pomáhalo a tvořilo různé
dobročinné akce, dnes už čas ani
síly na charitu asi nejsou…

Zaměstnanci, kteří teď nemohou
pracovat, využívají pomoc, již nabízí program Antivirus. Samotný
hotel využil řadu různých programů v závislosti na situaci a platných omezeních. Během léta
jsme byli schopni generovat určitý příjem díky restauraci, baru,
ubytovaným hostům a nabídkám
pro různé společnosti, ale přesto
značně nižší objem našich operací vedl ke snížení počtu pracovních hodin mnoha zaměstnanců.

Úplně tomu tak není, ve skutečnosti se nadále snažíme podporovat místní komunity, jak to jen jde.
Nedávno jsme darovali něco přes
70 tisíc korun na projekt SOS Česko pod záštitou Člověka v tísni.
Stejně jako každý hotel v zemi bojujeme se sníženými příjmy a snažíme se přežít, máme ale výhodu

Využil Marriott vládní podpůrné
programy? Pokud ano, které a jak
dlouho trvalo jejich vyřízení?
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snídaní a brunchů za formu à la
carte, tedy přímo u stolu, kde vás
personál obslouží. Od našich zákazníků jsme na tuto novou formu snídaní dostali opravdu velmi
pozitivní reakce. Co se týče baru,
ten jsme otevřeli v září, takže byl
v provozu opravdu jen krátce,
ale i tak si vedl mimořádně dobře – každou středu a pátek jsme
pořádali živou hudbu, menu
skládal velmi talentovaný hlavní
barman Lukáš Jehlička, který pro
bar vymyslel celou řadu signature koktejlů. Jsem přesvědčen
o tom, že bar má velký potenciál
i do budoucna.

35

COFFEE BREAK

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 123

36
Čistý zisk amerického hotelového
řetězce Marriott International
se v letošním prvním čtvrtletí
propadl o 92 % na 31 milionů
dolarů z 375 milionů dolarů
před rokem. Jaká je situace u vás
v hotelu, jak velké propady jste
zaznamenali na jaře a jaké
očekáváte na podzim?
Situace v našem hotelu je podobná jako ve všech ostatních
velkých hotelech po celé Evropě.
Globální pokles letecké dopravy
znamenal výrazný pokles obsazenosti v hotelech, jakmile krize
začala. Pokusy přilákat domácí
turisty do určité míry pomohly,
ale samozřejmě nemohly nahradit zahraniční turisty a celkově
objem, který jsme v minulých letech generovali. Pokud jde o podzim a zimu, nevidím v dohledné
době návrat k obvyklé úrovni obsazenosti. To nebude možné, dokud se bude covid agresivně šířit
a ohrožovat životy lidí. I když budou omezení postupně zrušena
po celém světě, bude ještě nějaký
čas trvat, než se hosté vrátí v nějakém významnějším počtu.

A jaké bylo léto? Pokrylo alespoň
zčásti jarní ztráty?
Jednoduše řečeno: ne. Letecký
provoz do Prahy byl po celé léto

nižší než obvykle. Praha je navíc
městskou destinací, není to žádné
letovisko ani resort, turisté sem
často míří v rámci cest s více zastávkami. Přes léto jsme tu měli
několik hostů z Německa, protože se nachází v dojezdové vzdálenosti, ale cestující například z Velké Británie, Nizozemska, Francie,
Itálie nebo Španělska se u nás vyskytovali jen zřídka. Museli jsme
začít k našemu businessu přistupovat kreativněji: volné prostory
jsme nabídli pro obchodní schůzky a jednání, určitý příjem generovaly také restaurace a bar.

Jak klesly průměrné ceny za pokoj
oproti loňskému létu?
Ceny našich pokojů se plošně
snížily, v průměru šly ceny dolů
o 43 % v porovnání s rokem 2019.

Marriott je orientován
na zahraniční klientelu, stihl
se přes léto zaměřit na českou
klientelu či rodiny s dětmi?
Pravda je, že domácí trh nedokáže
nahradit zahraniční klienty, alespoň v našem případě tomu tak je.
Za prvé je česká klientela mnohem
méně početná než ta zahraniční,
Češi také většinou vyhledávají alternativnější způsoby ubytování
než prémiový hotel a obvykle také

utrácejí méně než zahraniční
hosté. Domnívám se, že většina
hotelů je na tom podobně, minimálně v Praze. Ale ano, letos jsme
se pokusili přilákat také české
klienty, náš ztracený příjem to
ovšem nevykompenzovalo. Obecně jsou naše služby zaměřeny spíše na obchodní klientelu.

Určitě komunikujete s ostatními
CEO z řetězce – jaká je situace
v jiných zemích? Konkrétně
by mě zajímalo Švédsko, kde
k uzavření hotelů nedošlo,
ale také Čína, která měla své
hranice před světem několik
měsíců uzavřené. A existuje
nějaká země, která negeneruje
velké propady?
Jsem v neustálém kontaktu s dalšími generálními řediteli hotelů Marriott po celém světě stejně jako se
svými kontakty ve Velké Británii
nebo v Asii, kde jsem dlouhá léta
působil. Situace není dobrá nikde.
Ve Švédsku sice hotely zůstaly otevřené, ale i tam se život lidí změnil.
Například pokles letecké přepravy
představuje pro Švédsko významný problém bez ohledu na to, zda
jsou hotely otevřené či ne. Situace
ve Velké Británii také není příznivá, ztráty víceméně zasáhly celý
hotelový průmysl po celém světě.

Trh v Číně se zotavuje poměrně
stabilně a rychle, to je ale dáno
tím, že tam žije více než jedna miliarda obyvatel a domácí trh je velmi
silný.

Momentálně žije mnoho
podnikatelů v nejistotě. Nevíme,
dokdy bude vláda nouzový
stav prodlužovat a kdy budete
moci poskytovat ubytování, zda
budou vůbec hosté a jaké budou
Vánoce… S jakými variantami
počítáte a jak se na ně
připravujete?

William Boulton-Smith

Každý den bereme tak, jak přijde.
Situace se mění rychle, takže je těžké plánovat něco dopředu. Co se
týče Vánoc, ty budou ve srovnání
s předchozími lety určitě poklidnější. Pokud bych měl zůstat realistou,
ne
očekávám zásadní návrat hostů
dříve než na jaře 2021, možná i po
zději. Vše záleží na tom, jak dlouho aktuální omezení budou trvat,
jak rychle se vrátí letecká doprava
na úroveň před pandemií a také jak
rychle se obnoví důvěra lidí v cestování. Až se tedy celý ten kolotoč dá

Marriott Bonvoy tvoří za normálních okolností významnou část
našeho businessu a díky nim se
také během krize můžeme spolehnout na to, že až lidé budou
moci zase naplno cestovat, mnozí
z nich si opět zvolí právě Marriott.

Jiné hotely se nabízejí jako „home
office“ kanceláře či covid hotely.
Uvažujete o něčem podobném i vy?
Konferenční prostory a coworkingová místa, která nabízíme,
byly během pandemie velmi ob-

to velmi smutná záležitost a nebylo to pro nás vůbec jednoduché.
Upřímně doufám, že je v budoucnu budeme moci opět přivítat
mezi námi. Tým, který zůstal,
zareagoval na tyto nepříznivé
události skvěle, přičemž došlo
ke zkrácení pracovní doby a byla
také prodloužena dovolená. Zaměstnanci si stejně dobře osvojili
a přijali nové hygienické protokoly. Všichni chápeme, že klíčem
k úspěchu je důvěra našich hostů,
kterým se musíme pokusit zajistit
co nejbezpečnější prostředí.

Na druhou stranu přinesla
pandemie i jistý druh invence:
pečou se „koronadortíky“ a jedlé
„koronamasky“. Co vás zatím
krize naučila?

opět do pohybu, my jsme připraveni naše hosty přivítat a zajistit jim
maximální pocit bezpečí a jistoty.

Mnoho hotelů oznámilo své
uzavření, minimálně do doby,
než bude situace příznivější.
Neuvažoval Marriott o této
možnosti?
Zavřít hotel byla také určitě jedna
z možností, ale to nebyl náš případ, máme štěstí, že za námi stojí značka Marriott International,
která se těší široké základně věrných zákazníků a hostů. Členové

líbené. Celkově náš vnitřní interiér nabízí hodně denního světla
a vytváří dobré podmínky pro ty,
kteří potřebují pracovat na dálku
nebo se s někým sejít. Celkově nabízíme sedm konferenčních místností pro různá obchodní jednání
a také soukromé boxy, které si
může kdokoliv zarezervovat.

Jak tato krize poznamenala váš
tým, s kolika lidmi jste se museli
rozloučit?
Bohužel jsme se s několika zaměstnanci museli rozloučit, byla

Krize nám především ukázala, že
nemůžeme nic brát jako samozřejmost. Kdo z nás si minulé Vánoce
dokázal představit takovou situaci? I my jsme se museli přizpůsobit novým podmínkám a najít
kreativní způsob, jak se adaptovat:
z naší kavárny The Artisan Corner
nabízíme kávu s sebou, v rámci
hotelových snídaní jsme přešli
od bufetové nabídky k formě à la
carte, totéž jsme implementovali také v rámci našich nedělních
brunchů. Snažíme se především
zůstat pozitivní a neustále hledat
to, co je v aktuální situaci nejdůležitější. Hotelový průmysl musí
převzít zodpovědnost za své přežití a hledat vlastní řešení, která
přivedou zákazníky zpět, než budou všechna omezení zrušena.
Nyní jsou pro nás nejdůležitější
především naše hygienické standardy, které jsme posunuli o laťku
výše nehledě na jejich náročnost

a cenu. Nikdo vám nemůže zaručit absolutní bezcovidovou zónu,
ale my musíme udělat vše pro to,
abychom minimalizovali riziko
nákazy pro každého, kdo v hotelu
pobývá. To je pro nás momentálně
nejdůležitější úkol.

Krize také omezila cestování.
Vy sám jste ze zahraničí.
V první vlně se do Spojeného
království prakticky ani nedalo
dostat. Mnoho lidí krize jaksi
nastartovala a rozhodli se, že se
vrátí do svých zemí – neuvažoval
jste o tom? A kdy jste se naposled
do Velké Británie podíval?
Nedávno jsem dělal nějaké papírování pro Velkou Británii a uvědomil jsem si, že jsem tam nebyl
již déle než rok. Nikdy jsem ale
o návratu do Velké Británie neuvažoval, můj domov je tady, v Praze.
Věřím, že v našem oboru je důležité zůstat v osobním kontaktu
s lidmi. Z pohledu generálního
ředitele to nelze provést pomocí
Teams nebo Zoom spojení. Možná v jiných oblastech hotelového
průmyslu je režim „home office“
dostatečný a funguje, ale není to
všude stejné. Každý jednotlivě by
k tomu měl přistupovat na základě své vlastní zkušenosti a situace.
Letos se mi podařilo jen vycestovat
s manželkou na desetidenní dovolenou do Benátek a Toskánska.
Prostě jsme v létě skočili do auta
a odjeli. Samozřejmě jsme museli být velmi opatrní v návaznosti
na situaci, ale měli jsme se skvěle
a já měl opravdu dobrý pocit, že
jsme aspoň trochu mohli podpořit
místní restaurace a komunity. Jakmile budeme mít příležitost opět
vycestovat, uděláme to znovu.
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William Boulton-Smith má více než 30letou zkušenost v pohostinství, na pozici generálního ředitele hotelu Marriott působí od roku 2014. Předtím sedm let vedl hotel Marriott
Hanbury Manor Hotel a Country Club ve Velké Británii. Působil také na Dálném východě
v seniorských manažerských pozicích pro Club Corporation of Asia, Wentworth Club, The
Empire Hotel & Country Club, Stapleford Park Hotel & Country Club, Shangri-La International
a Mandarin Oriental. V oboru začínal na pozici kuchaře v hotelu InterContinental London, pak
následoval čtyřletý trénink v Savoy Hotelu London a Vier Jahreszeiten v Hamburku.
William je ženatý a má tři děti.
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Tipy na zvládnutí 				
 krize v gastronomii:

DŮLEŽITÉ JE NEPŘESTAT

M

Tomáš Kubart se narodil v Kutné Hoře. Osud ho ale zavedl do Velké
Británie, kde ve svých 25 letech pomohl otevřít restauraci miche-

linského šéfkuchaře, stal se manažerem roku a byl vyhlášen jednou
z nejvlivnějších osobností britského pohostinství. Spolu s Jakubem

Stejskalem, který ho vyzpovídal ve svém podcastu Rumelier, pro vás
připravil tipy, jak zvládnout koronakrizi.

1.

MINIMALIZUJTE
ZTRÁTY

Podívejte se na silné stránky restaurace. Co děláte dobře? Co děláte jinak? Na co můžete lidi nalákat?
Zkuste si všímat menších nákladů – položek jako ubrousky nebo
brčka. Víte, kolik vás stojí například ročně? Na korunových položkách se dá ušetřit, a to hodně.

2.

PERSONÁL

Bohužel potřebujete mít
tolik zaměstnanců, kolik chodí

hostů. Musíte si dobře spočítat,
kolik lidí k vám denně k výdejnímu okénku přijde a v jakém časovém horizontu. Z lidské stránky je
to těžké. Sám mám ale zkušenost,
že zaměstnanci rozumějí, že za to
nemůžete. To, že máme zavřeno,
je vládní nařízení, ne náš nápad.
Když pracujete s 20 % financí
ve srovnání s dobou před krizí,
jinou možnost ani nemáte.
Buďte otevření v komunikaci,
rozhodně mluvte se zaměstnanci na rovinu, nic před nimi

Co chystá Tomáš Kubart?

nezastírejte. Zkuste si ty nejlepší
udržet.

3.

VYUŽIJTE ČAS

Pamatujete si ještě na dobu
před pandemií, jak jste nic nestíhali? Nyní máte, již podruhé, čas
všechno dodělat. Můžete vymalovat, ale hlavně doplnit vzdělání
lidí. Až se podniky znovu otevřou,
abyste měli ten nejpřipravenější
personál.
Zkuste různé online kurzy, zamyslete se, co by šlo dělat jinak, kde je
díra na trhu. Důležité je nepřestat.

4.

VYMÝŠLEJTE

Dnes musíte být flexibilní, nenechávejte nic na náhodě,
komunikujte s hosty – nejjednodušší je to přes sociální sítě. Například v Anglii restaurace začaly
prodávat balíčky s ingrediencemi

Poslechněte si
příběh Tomáše
Kubarta

pro uvaření večeře – nejenom hotová jídla s sebou. Bary zase lah
vovaly svoje koktejly a prodávaly
je po internetu. Koupit si koktejl
od profesionála je super, pro
vlastní koktejl byste si totiž museli
koupit několik lahví, sirupů – takto to bylo pro zákazníky mnohem
pohodlnější.
Nebyl to jeden nápad, který všichni okopírovali, ale každá restaurace přišla s něčím vlastním.

inzerce

Vždy si chtěl otevřít vlastní restauraci, pandemie mu ale změnila plány.
Nyní rozbíhá se svým italským kamarádem projekt Pasta Kings, kdy
po Praze rozváží čerstvé těstoviny a čerstvou omáčku, které je pak potřeba
jenom uvařit a ohřát.
https://pastakings.cz/

5.

MARKETING: DEJTE
NAJEVO EMOCE

V pohostinství je nejúčinnější šeptanda, ale nedám dopustit ani na již
zmiňované sociální sítě. Například
mám nejraději Instagram, přijde
mi uživatelsky přístupný, je hezký,
za krátkou dobu naberu hodně informací. Musíte být ale autentický
– ať u vás sítě spravuje jeden člověk,
který ví, co se v podniku děje. Ne nějaký agenturní styl, dejte tomu emoce. Zkuste fotky za oponou, z akce,
z tréninku – mít profil o lidech:
Máme tým a tohle všechno děláme.

6.

NEBOJTE SE
BUDOUCNOSTI

Když nemůže Mohamed k hoře,
půjde hora k Mohamedovi. Držte
se svých klientů: dejte jim o sobě
vědět, bavte je na sítích, zkoušejte
nové věci. Buďte co nejvíce responzivní, zkuste zákazníkům odpovídat do deseti minut. A nepropadejte skepsi.

Příjemné prožití adventního času
a Vánoc přeje Znovín.
Kompletní nabídku našich vín a dárkových předmětů najdete na e-shopu www.znovin.cz, který
jsme připravili i v mobilní verzi.
Vína v ám d o ručíme firmou
MESSENGER
a do našich výdejních míst v Čechách i na Moravě.
O b j e d n áv k y n a d
5 000 Kč zavezeme
zdarma po celé České
republice.
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CGI stanovuje jasné
hlavní cíle v oblasti lobby:
Vzdělávání
• Vliv na programy MŠMT, jako je tvorba nových RVP, ŠVP a tvorba
jednotných závěrečných zkoušek na hotelových a gastronomických školách
• Získání prostředků na dlouhodobé vzdělávací programy pro své členy
• Zavedení a popularizace dlouhodobé profesní certifikace

Veřejné stravování
• Úzká spolupráce se SZÚ a ČANT
• Vliv na programy týkající se školního a veřejného stravování

Gastronomické podnikání
• Sazby DPH, spropitné, zdanění práce v gastronomii
• Podpůrné programy pro budování gastronomie

40

VZNIKÁ ČESKÝ GASTRONOMICKÝ INSTITUT (CGI).

CHCE HLASITĚ HÁJIT ZÁJMY OBORU
A SPOLUVYTVÁŘET BUDOUCÍ GENERACI

Gastru u nás chybí jednotný hlas, který by nejen obhajoval vaše
zájmy, ale také na veřejnosti mluvil o důležité roli tohoto oboru. Je
totiž silným pilířem ekonomiky. CGI chce být zároveň bezpečným
inkubátorem pro podnikatele, pracovníky a mladé talenty, zkrátka
živnou půdou pro další rozvoj celého odvětví.

horeka facebook: BUĎME V TOM SPOLEČNĚ

Hlavní body, na které
se chce CGI zaměřit

ale na restaurace a dodavatele se
v podpůrných programech jaksi
zapomnělo. Podniky měly alespoň
výdejní okénka, hotely nic – tak zněl
hlavní argument politiků.

Nestojíme o rozkoly!

P

Právě pandemie ukázala, že gastronomické zájmy nemají svého lídra,
který by mluvil za všechny. Pocítila
to většina majitelů restaurací a dodavatelů do gastronomie. Vláda v první vlně totiž pomáhala hoteliérům,

Již nějakou dobu se ale v zákulisí
gastra vytváří Český gastronomický institut. Stojí za ním Jiří Roith,
hlava projektu Kulinářské umění,
který si dal za úkol vzdělávat lidi
v oboru po jiné ose, než jsou zajeté koleje školních vzdělávacích
programů; Filip Sajler, zakladatel
Perfect Canteen; Luboš Kastner
z Hospodské s.r.o. a Petr Lupínek
z InterGastu. Myšlenka institutu
vznikla dávno před pandemií:
„Na českém gastro trhu není organizace zastupující zájmy gastronomie jako celého odvětví. Tento
obor potřebuje silného a profes ionálního zástupce, který ho bude
formovat a bude hájit jeho zájmy,“
říká Jiří Roith. Myšlenka vychází
z již fungujícího projektu World
Gastronomy Institute (WGI), který tvoří 46 členských zemí, Český

gastronomický institut má v plánu stát se jednom z nich.
Během pandemie se také ukázalo, jak nejednotně náš obor
vystupuje. Když se v druhé vlně
začalo jednat o možné pomoci
restauratérům, ministr Karel Hav-
líček říkal, že jedná se všemi relevantními zástupci oboru. Bylo
jich několik a nakonec se pro
dobrou věc sjednotili. Je tento institut další organizací, která bude
mluvit, ale ne jednotně? „CGI je
organizace otevřená spolupráci
a komunikaci s celým okolním
světem v rámci odvětví gastronomie. Chápu, že jen otevřenou komunikací a spoluprací je možné
společně formovat české profesio
nální gastronomické prostředí,“
dodává Jiří Roith. Tento záměr
potvrzuje i logo institutu, které
vyjadřuje českou gastronomii společně u jednoho stolu. „CGI určitě
není o čtyřech zakladatelích, ale
o zástupcích všech oborů gastronomie, které nyní postupně oslovujeme a zveme je ke společnému
stolu české gastronomie, abychom
ve spolupráci vytvořili aktuální
agendu a priority CGI. Naší ambicí rozhodně není, abychom jako
čtyři zakladatelé mluvili za českou
gastronomii, chceme spíš moderovat a podporovat proces vzájemné komunikace a budování profesionálního prostředí a standardů
české gastronomie. Každý, kdo
se chce do tohoto procesu opětovného zapojení do oboru, který
milujeme a který nás živí, přidat, je
vítaný u společného stolu gastronomické komunity, která se právě začíná formovat. V CGI je ale
také vedle partnerů, kteří se mohou aktivně zapojit do formování

agendy CGI, velký prostor pro řadové členy, pro které připravujeme atraktivní a konkrétní program
benefitů plynoucích z členství,“
upřesňuje Jiří Roith.

Jaká je tedy
vize Českého
gastronomického
institutu?
„Chceme být moderní a profesionální organizace, která zastupuje
a formuje celé gastro odvětví. Budeme platformou, kde se mohou
zájemci profesionálně vzdělávat,
růst nebo realizovat své obchodní,
stravovací a studijní záměry a vy
užívat při tom existujících kontaktů
a struktury k dosažení svých ambicí a cílů při budování své úspěšné
gastronomické kariéry nebo podnikatelských záměrů,“ vysvětluje
Jiří Roith. Institut má v plánu přivést
celou českou gastronomii k jednomu stolu a společně začít budovat
profesionální prostředí, ve kterém
se bude živnostníkům v gastronomii lépe podnikat a zaměstnancům
lépe pracovat. Plánuje nabízet právní poradenství. Chce také komunikovat s legislativními orgány a aktivně se s nimi podílet na změnách
v oboru.

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 123

• Zastupování odvětví gastronomie – např. při omezení provozu
• Tvorba struktury DPH pro obory gastronomie
• Formování většinového názoru za obor gastronomie
• Právní a legislativní poradenství pro gastro obory
• Gastronomické školství – sjednocení standardu profesionální gastronomické výuky
a závěrečných zkoušek
• Školní a institucionální stravování – tvorba projektů
• Zavedení systému profesní certifikace pro gastro obory
• Program profesionálního vzdělávání pro zaměstnance a podnikatele v gastro oborech
• Profesionální soutěže – od studentů až po profesionály
• Atraktivní členský program pro členy CGI
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Více na:
www.ceskygastronomickyinstitut.cz
nebo www.czechgastro.cz

Český Gastronomický Institut
Czech Gastronomy Institute
CGI

inzerce

PES: Restaurace a hotely se otevřou při třetím
stupni. Ale to už dávno víte, protože jsme
to psali na našem webu 14. listopadu.
Vy nenavštěvujete www.horekaweb.cz jako tisíce dalších?
Tak ho začnĚte sledovat!
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HOTELY I RESTAURACE BOJUJÍ O PŘEŽITÍ.
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POMÁHÁ PŘEORIENTOVÁNÍ
NA RODINY A ROZVOZ
Pohostinství zažívá opravdu zatěžkávací zkoušku. Někteří se
rozhodli zavřít a přečkat toto období, jiní zkoušejí všechno možné.
Například se mění z kongresových hotelů na rodinné anebo nabízejí

Základem dnešní
doby je dát o sobě
vědět. Jako
například bistro
s džusy pro dospělé:

své pokoje pro práci z domova. Restaurace vymýšlejí nevěrnostní
kartičky a mnoho dalšího.

B

Bohužel přicházejí i neblahé zprávy. Například karlovarský luxusní hotel Pupp oznámil, že zavírá.
„Zatím jsme se rozhodli uzavřít
hotel do konce roku. Zda otevřeme rovnou v lednu, ale zatím není
jisté, vše se odvine od vývoje epidemické situace a platných vládních opatření v České republice
a zbytku Evropy,“ řekl ředitel hotelu Jindřich Krausz. V lázeňském
městě zavřel taky Grandhotel
Ambassador, ten ukončil pracovní poměr se všemi zaměstnanci.
V hotelu Pupp je situace jiná, tam
zůstává většina pracovníků doma
na takzvané překážce v práci,
protože nemohou vykonávat své
zaměstnání. Všichni pobírají stále
sto procent platu. Na konci října
se taky uzavřel i newyorský Rooseveltův hotel. Stane se tak po skoro sto letech. Na vině je také nízká
poptávka způsobená pandemií
koronaviru.

První se do hotelů
vrátí rodinná
klientela
Hotelové resorty tradičně zaměřené
ze značné části na kongresovou turistiku, teambuildingy nebo firemní školení, ale zároveň poskytující
širokou nabídku služeb pro rodiny
s dětmi se na podzim musely přeorientovat na rodinnou klientelu
a nabídly jí například dlouhodobé
pobyty nahrazující home office
a distanční výuku. Předpokládají,
že i po rozvolnění nařízení budou
ještě nějakou dobu cílit hlavně
na tuto klientelu. Mezi takové patří
například Amenity resort, ale také
některé hotely sítě Orea. „Sázka
na rodiny je totiž nejlepším krokem,
který mohou v současné době hoteliéři podniknout. I po rozvolnění
protiepidemických opatření totiž
bude trvat značnou dobu, než se
firmy, které byly často samy zasaženy hospodářskými dopady krize,

odhodlají investovat do větších akcí.
Kongresy nebo školení budou ještě
dlouho probíhat převážně v online
formě. A mnoho firem si po ověření
funkčnosti tohoto způsobu komunikace možná rozmyslí, zda investovat do pronájmů hotelu. Rodiny tak
budou prvními zákazníky ochotnými se do hotelů vrátit. Radíme

95 %
rodin s dětmi plánuje
tuzemskou zimní
dovolenou

75 %
z nich počítá s tím, že za ni
zaplatí stejně nebo více
než loni

proto našim partnerům investovat
čas uvolněný pozastavením trhu
na to, aby přizpůsobili svá ubytovací
zařízení právě tomuto segmentu klientely a byli tak připraveni na znovuotevření,“ vysvětluje CEO společnosti Explorio.cz František Peterka.
K tomu, aby ubytovatelé mohli
s čistým svědomím svůj hotel nabízet jako přátelský k rodinám, měli
by nabídnout základní vybavení,
které zajistí pohodlí dětí každého
věku. Balení na dovolenou je noční
můrou velké části rodičů, a mnozí
z nich navíc preferují cestu vlakem.
Je pro ně proto lákavé, když v hotelu najdou dětskou postýlku, jídelní
židličky, stupátko k umyvadlu nebo
redukci na WC. Větší hotely pak
mohou nabízet hlídání dětí, animační programy nebo bohaté dětské
menu v hotelové restauraci.
Často se tím, co rodiny zaujme nejvíc a ubytovatele vyčlení od konkurence, stávají nenákladné, ale

Komerční prezentace

PŘEDSTAVTE
SVOU NABÍDKU
NA NEJOBLÍBENĚJŠÍM
TURISTICKÉM PORTÁLU
ČESKÝCH VÝLETNÍKŮ
KUDY Z NUDY

Kudy z nudy propojuje podnikatele a provozovatele s jejich návštěv
níky. Vedle obvyklých muzeí, hradů, zámků a dalších památek nebo
přírodních zajímavostí jsou zde i nabídky sportovních a zážitkových
aktivit, lázeňských a wellness zařízení, různých akcí a v neposlední
řadě také služby z oblasti gastronomie a ubytování.
Redakce Kudy z nudy denně publikuje články inspirované aktuálním
turistickým děním, tipy od partnerů v cestovním ruchu i samotných tu
ristů. Web Kudy z nudy a jeho sociální sítě jsou tak pro české turisty je
dinečným zdrojem inspirace a pomocníkem v plánování výletů po zná
mých, ale i zatím neobjevených koutech České republiky. Od konce
prosince 2019 mohou využít i mobilní aplikaci Kudy z nudy – tipy na ví
kend, která je dostupná jak v Google Play, tak v App Store.
Kudy z nudy je také součástí úspěšných partnerských kampaní
v cestovním ruchu a spolupráce s portálem tak umožňuje přiblížit
nabídku dalším potenciálním turistům.
„Letos jsme se v rámci kampaně #světovéČesko spojili s partnery,
jako jsou T-Mobile, Starobrno nebo České dráhy. Dále jsme navázali

spolupráci s mnohými influencery
české scény, např. Lukášem Hejlíkem
nebo Nikol Štíbrovou. Zajistili jsme tak
prezentaci našeho obsahu ještě širší
mu publiku.
Dlouhodobým partnerem Kudy z nudy
je také Český systém kvality služeb.
Ve společných mediálních kampaních
představujeme organizace oceněné značkou Q,“ doplňuje Jan Herget,
ředitel agentury CzechTourism.
Jak se na Kudy z nudy můžete prezentovat?
Registrace i prezentace na portále Kudy z nudy je možná formou
vkládání aktivit pomocí jednoduchého formuláře. Uveřejnění je
zdarma, podmínkou prezentace je však zajištění vzájemné pro
pagace, tedy umístění aktivního odkazu či banneru Kudy z nudy
na webových stránkách provozovatele. Bannery a logo portálu lze
stáhnout přímo na webu.

„KUDY Z NUDY V KOSTCE“
- 80 tisíc tipů na výlety
- 18 milionů návštěv webu v roce 2019, letos do konce září
již téměř 16 milionů návštěv
- Denní návštěvnost 100 až 160 tisíc
- Nejčastěji na webu vyhledávají tipy čtenáři ve věku
25–34 let (35 %) a od 35 do 44 let (23 %)
- Největší procento uživatelů je z Prahy, středních Čech
a jižní Moravy
- Na Facebooku sleduje tipy redakce Kudy z nudy téměř
0,5 milionu fanoušků, na Instagramu 76 tisíc
- Mobilní aplikace Kudy z nudy – tipy na víkend
kudyznudy.cz

Text: agentura CzechTourism, Foto: fotobanka CzechTourism (Studio Petrohrad)

Cestovatelský portál agentury
CzechTourism kudyznudy.cz zná
osmdesát sedm procent Čechů,
každý druhý na něm hledá inspiraci, když plánuje dovolenou nebo
výlet po České republice. Znalost
i sledování portálu kudyznudy.cz
je ve srovnání s podobnými portály
v Česku jednoznačně nejvyšší. Právě proto jej jako jeden z významných marketingových komunikačních nástrojů využívá již řada podnikatelů a dalších organizací v cestovním ruchu – přidejte se i vy!
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Co rodinnou klientelu naláká?
Vyhrávají ubytování, která:
• mají kvalitní fotografie dětských koutků a hřišť
• nabízejí rady, kam za zábavou a atrakcemi
• dobře komunikují, jaké vybavení mají k dispozici

důvtipné detaily, které nestojí víc
než pár korun. „Třeba hotelové
omalovánky, které děti zabaví a rodičům zajistí klidnou večeři, nebo
pastelky a knížka pohádek na pokoji vyjdou na pár korun. Podobných
maličkostí se dá vymyslet spousta –
a právě teď je čas být kreativní,“ radí
František Peterka.
Pro rodiče je také důležité vědět,

v čem bude jejich dítě spát, zda je
okolí ubytování bezpečné a kde se
s dětmi najíst.

Daří se restauracím
s rozvozem, ostatní
třou bídu
A restaurace? Zatímco dokázaly
z první vlny povstat a otřást se,
zdá se, že podzim mnohé z nich

Ostatní se snaží přežít a neztrácet u toho humor

nadobro připraví o živobytí. „Restaurace, které otevřely, měly v meziročním srovnání za červenec
obecně přibližně o 5 % vyšší tržby
než v červenci 2019. Nejlépe je
na tom Český Krumlov, který letos
lákal turisty z tuzemska, a restaurace na jeho území tak dosahují až
o 15 % vyšších tržeb než v loňském
roce. Nejvíce naopak utrpěly restaurace v oblastech, které typicky lákají
zahraniční turisty. Jsou jimi zejména
Praha 1 a Praha 2 a Karlovy Vary,“
psalo se v tiskové zprávě společnosti Storyous v létě. Nyní Igor Třeslín,
majitel společnosti Storyous, odhaduje, že jich 40 % nepřežije. Společnost Data-Servis informace je optimističtější a očekává pouhých 18 %
neotevřených restaurací. Nyní mají
restaurace možnost vydávat jídlo
přes okénko a rozvážet. Pozitivní je
situace snad právě jenom u restaurací s donáškovým systémem. Podle
provozovatele online objednávkového systému Adaptee Gastro narostlo množství online objednávek
o více než 40 % oproti „klidovému
stavu“ jak při prvním, tak i při druhém lockdownu. „Restaurace se
sortimentem vhodným pro rozvoz
nebo take away, které jsou v drtivé
většině našimi zákazníky, tak dokázaly podle našich dat přesměrovat
své klienty právě na rozvoz nebo
osobní odběr i pomocí dalších nástrojů, jako jsou různé kampaně,
věrnostní kódy atd.,“ říká Petr Bíba,
obchodní ředitel Adaptee Gastro.
Mnohé podniky se ale raději rozhodly zavřít – takový provoz je pro
ně totiž neekonomický. Pro dočasné uzavření se rozhodla například
pražská restaurace Bellevue.
Rozhodně pomáhají originální nápady. Například kavárny v okolí brněnského parku Lužánky společně

bojují za zvládnutí koronavirové
krize, která je denně obírá až o 70
procent obratu. Hosty lákají na společný věrnostní program nazvaný
NEvěrnostní kartička – Fenstr tour.
„Jednotlivé podniky nabádají k návštěvě také těch konkurenčních,
aby zůstala zachovaná rozmanitost
brněnské gastro scény,“ uvedl Tomáš Niederle pro Seznam zprávy, jehož kavárna se do projektu zapojila.
„Situace je zlá. Kromě procházek
už vlastně nic člověk dělat nemůže. Proto jsme pro vás vymysleli
smysluplnou procházku. Nemusíte ji projít najednou. Máte čas si
ji rozdělit na procházek několik.
Buďte nevěrní té vaší kavárně. Pomozte unikátnímu kavárenskému
mikroregionu v Brně okolo Lužáneckého parku a dejte si kafčo
pokaždé jinde. Oběhněte všech
osm zúčastněných podniků v nevěrném programu Fenstr tour,
získejte v každém razítko/fajfku
a pak si v jednom z nich vychutnejte kávu zdarma,“ vyzývají organizátoři akce.

Podle průzkumu
Explorio.cz
z října 2020
provedeného na pěti
stech českých rodinách:
téměř ¾ z nich postrádají
na stránkách českých
ubytovacích zařízení dostatek
informací o tom, pro jak malé
dítě jsou vhodná.
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OSLOVTE ZDARMA
PŘES 170 000 ZÁKAZNÍKŮ
díky mobilní aplikaci Edenred

Motivujte hosty k návratu do vaší restaurace, až budete moci konečně
zase otevřít.

Získejte pozornost zaměstnanců, kteří chodí na oběd

170 000+
uživatelů
aplikace

1 500 000+

zobrazení měsíčně

50 000+

zobrazení denně

Mít speciální nabídku se vyplatí

Přilákejte zaměstnance z okolních pracovišť
Motivujte hosty, aby k vám chodili častěji
Restaurace s nabídkami budeme zobrazovat přednostně
ě
Vaši aktivitu podpoříme a zatraktivníme restauraci vyšší
odměnou za útraty

Buďte mezi prvními, kdo bude v aplikaci vidět
Zanechte nám na sebe kontakt na
www.edenred.cz/specialni-nabidky-partneru
a my vám dáme vědět, až bude možné vaši nabídku zadat.
Načtěte QR kód

Za podporu restaurací během první vlny COVID-19
jsme získali ocenění Hrdinové v boji s koronavirem.
Děláme vše pro to, abychom vám pomohli přečkat
i tu druhou.

COFFEE BREAK

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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HOREKA NEWS: ČÍST A VĚDĚT

S Vladanou Horákovou jsme otiskli rozhovor v prvním čísle tohoto
roku a také s ní tento rok uzavíráme. Když jsme se potkaly v lednu,
byla situace zcela odlišná od té současné. Během listopadového

K

rozhovoru ve vylidněném Aquapalace Resortu v Čestlicích jsme se
mnohokrát trpce zasmály.

Když jsme se viděly naposled,
o existenci pandemie jsme ještě
ani nevěděly a vy jste byla plná
optimismu. Na otázku, co nás čeká
v roce 2020, jste odpověděla: „Rok
2009 se nebude v pohostinství
a zábavě jen tak opakovat. Navíc
tu máme mileniály, kteří si
za žádných okolností nenechají
sebrat svá potěšení, cestování
a zábavu.“ Nakonec je ale
současná situace daleko horší než
ta před jedenácti lety.
(Ironický smích) To byla opravdu
velmi špatná predikce. A pro mě
lekce, že už nebudu nic předpovídat. Mockrát jsem si na to vzpomněla, jak naivní to bylo prohlášení. Nikdo si v lednu nedokázal
představit, jaká katastrofa, a hlavně jak rychle může paralyzovat
naši ekonomiku i životy.

nádrží. Nebylo to jednoduché
rozhodování, netušili jsme, co
to se stavbou udělá, zda nebude chybět zatížení tisíců kubíků,
zda nezačnou praskat betonové
základy apod. Nic z toho se naštěstí nepotvrdilo. S investorem
jsme se rychle rozhodli uzavírku
uchopit jako jedinečnou šanci
zrenovovat celé technologické
zázemí, které je každodenním
provozem namáhané a opravit se
dá jen při uzavření části atrakcí,
což vždy budí velkou nevoli návštěvníků. Pustili jsme se do výměny protiskluzných podlah
v areálu, bazény dostaly nové
obklady, proinvestovali jsme
více než 20 milionů Kč. A především se dokončila a zkolaudovala
plánovaná novinka – Vodní bar

v Paláci pokladů. Při první vlně
byla nálada ve firmě budovatelská a pozitivní… Důležité bylo
nastavit všem zaměstnancům nějaká jasná pravidla komunikace,
informovat je o plánech společnosti, jejich vlastní budoucnosti
a v tom zmatku jim poskytnout
alespoň trochu jistoty. V areálu
se opravovalo, vymýšleli jsme
kreativu a akce na léto, byli jsme
mediálně hodně aktivní a těšili se
velké podpoře veřejnosti. Navíc
pandemie odeznívala a tehdejší
odborníci ve skupině pro rozvolňování byli vstřícní a komunikativní. Cítili jsme v té hrůze podporu a snahu vyjít podnikatelským
subjektům vstříc, a to vždy při
zachování maximálních bezpečnostních opatření.

V rámci otvíračky po první
vlně se vám povedla úžasná
věc. Dokázala jste se domluvit
s epidemiologem Rastislavem
Maďarem, který vám povolil
otevřít celý aquapark, když limity
osob ve vnitřních prostorách byly
300 osob. Okamžitá kapacita tak
u vás mohla být i více než 900
návštěvníků.
To jenom dokládá tehdejší snahu podnikatelům pomoci a zbytečně je nelikvidovat. Zároveň
ale zachovat všechna platná bezpečnostní opatření. Tehdy byl
k termínu otevření ekonomiky, tj.
25. 5. 2020, vyhlášen limit maximálně 300 osob ve vnitřních
prostorách. To pro nás ale znamenalo ještě horší situaci než
mít zcela zavřeno – náklady by

Jak se nyní díváte na první vlnu
pandemie ve vztahu k vašim
provozům Aquapalace a Golden
Apple Hotels?
Jarní vlna pandemie byla především šok. Netušili jsme, že je něco
takového vůbec možné. A že nám
někdo z vyšší moci může nařídit
sedět doma a zavřít provozovny.
Hotely jsme postupně utlumovali
– v Mariánských Lázních jsme drželi poměrně dlouho otevřené léčebné pobyty, harrachovská Svornost uzavřela z důvodu uzavírky
wellness a bazénu, Aquapalace
Hotel měl stále otevřeno pro korporátní klientelu. Ale devastující
byla především nucená uzavírka
areálu Aquapalace Praha, kde
jsme se poprvé po 12 letech provozu rozhodli zcela vypustit vodu
z areálu – bazénů i retenčních

Aquapalace Praha se stal vítězem průzkumu Nejdůvěryhodnější značka služeb a institucí roku 2020 v kategorii zábavní parky a aquaparky. Jedná
se o jednu z nejrozsáhlejších nezávislých anket, která se zaměřuje na spotřebitelskou důvěru v České republice, pořádanou agenturou Nielsen pro
ATOZ Group. Průzkumu se zúčastnilo 4 000 respondentů.
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téměř celých 14 dní vodu z areálu
vypouštěli… A zavřeno už je nyní
osm týdnů…
V současné době ale svítá naděje, že by se hotely, restaurace,
well
ness a bazény měly otevřít
při 3. stupni. Stále zde ale narážíme na nesmyslnost počtu osob
ve vnitřních prostorech podle tabulky PES. Rozhodně nebudeme
otevírat areál pro 10 osob. To je
absurdní.
Společně s dalšími oborovými svazy, především s Českou komorou
fitness, která je v tomto velkým
tahounem, a za velké podpory
Hospodářské komory ČR a České
unie cestovního ruchu, se snažíme
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běžely na 100 % a tržby by byly tak
na úrovni 1 %. Následně, po našem věcném dialogu na CNN
Prima News, vyhodnotil tehdejší
vedoucí skupiny pro rozvolňování, pan docent Maďar, absurdnost
situace, přihlédl ke specifikům
našeho areálu a pomohl nám
najít řešení formou tzv. systému
multikino, kde platily maximální
počty osob vždy v jednotlivých
stavebně oddělených částech
areálu. Takže přes oficiální limit
300 osob ve vnitřních prostorech
jsme díky rozloze areálu a stavební členitosti mohli fungovat téměř
normálně, ale samozřejmě s ohledem na bezpečí návštěvníků.

Nyní je i u 1. stupně maximální
povolená kapacita 100 lidí
ve vnitřních prostorech.
Ano, to je naprostá šílenost. Matice PES to tak prezentuje, je to tedy
třikrát horší než po první vlně.
Navíc je to při prvním stupni, to
znamená zhruba do úplné likvidace covidu-19 v ČR. Stav jedna tak
může trvat do poloviny roku 2021!
Nechápu, proč se nevyužívají už
vyzkoušené a detailně vypracované stupně rozvolňování, které
jsme si vyzkoušeli na jaře a umíme
je aplikovat. Kde jsou všichni ti
odborníci, kteří s námi na pravidlech rozvolňování pracovali, že
teď vzniká vše znovu, v chaosu,

a navíc s velmi špatnou komunikací? Do frustrace se navíc promítá
i fakt, že pro bazény, saunová centra a další energeticky náročné
provozy (nafukovací haly atd.) se
dosud nerealizoval žádný kompenzační program. Navíc jsme
jako provozovatel v nájmu, ale
v rámci „spřízněných osob“, tedy
v rámci holdingu, nemáme proto
ani nárok na Covid – Nájemné.
To jsou naprosto nesmyslná a likvidační omezení. A představa,
že podle scénářů PES náš provoz
otevíráme a zavíráme otočením
knoflíku, je absurdní – vypuštění,
napuštění a ohřátí tisíců kubíků
vody je časově i energeticky náročné. Jen ohřátí bazénové vody

na správnou teplotu včetně ošetření podle hygienických pravidel
trvá minimálně 14 dní.

Komunikace v druhé vlně
nefunguje?
Při druhé vlně cítím napříč všemi
obory větší frustraci. Především
vláda přes léto několikrát ústy
premiéra hlásila, že druhá uzavírka ekonomiky již nepřijde. Pak
8. 10. přišla povinnost vše zavřít, a to během šesti hodin, tzn.
do půlnoci. Nutnost uzavírky
byla definována na 14 dní. Tehdy jsme pochopili, že se musíme
rozhodovat sami a neohlížet se
na chaotická prohlášení vládních
představitelů. Znovu jsme tedy

apelovat na příslušná ministerstva
nejen za kompenzace nucených
uzavírek, ale i za smysluplné nastavení kritérií pro co nejrychlejší
a bezpečné znovuotevření našich
provozů. Pozitivní zpětné vazby se
nám bohužel nedostává.

Jak tedy matici PES vnímáte?
Myslím, že ji tvořil někdo, kdo nemá
s podnikatelským prostředím žádnou zkušenost. Ano, je tam snaha
dostat děti do škol, to je správně.
Ale co se týče různých sektorů podnikání, shromažďování atd., postrádá to logiku. Už den po zveřejnění
matice PES začalo MPO zpochybňovat počty osob na metr čtvereční v supermarketech. Pokud je zde

Kdo je Vladana Horáková?

jasná definice počtu osob na metr
čtvereční v supermarketu, mělo by
se to aplikovat i na všechny vnitřní akce včetně konferencí, eventů
a wellness.

eur, takže to vypadá, že od listopadu nedosáhneme ani na Antivirus
PLUS, přestože bychom na něj měli
nárok. Pomoc tedy opravdu vypadá jinak.

Praha je nyní (18. listopadu)
podle matice ve třetím stupni
rizika, celá Česká republika
ve čtvrtém. Zpočátku se mluvilo
o regionálních opatřeních, jak je
tomu nyní?

Jaké jsou vaše denní fixní
náklady?

Praha a Středočeský kraj nyní excelují s nejmenší nákazou a máte
pravdu, že zpočátku se mluvilo
o rozvolňování podle krajů. Tato
myšlenka se z vládní rétoriky evidentně vytratila. Asi už to nikoho
nepřekvapuje.

Jednáte také o kompenzacích pro
uzavřená sportoviště, v jaké je to
fázi?
Je nám jasné, že kompenzace nikdy nebudou suplovat celou ztrátu.
Kompenzovaly se ušlé zisky OSVČ,
běží programy Covid – Ubytování,
Covid – Nájemné, Covid – Cestovní kanceláře a agentury… O existenci Covid – Bazény ještě ale
není známo nic, přestože už měsíce distribuujeme a připravujeme
podklady pro náklady při žádosti
o odškodnění podle metrů čtverečních plochy, metrů kubických
vodní plochy, ve fixních nákladech
na počet zaměstnanců, na počet
návštěvníků… Zatím nevíme, jaká
kritéria budou, a zda vůbec budou,
použita. Covid – Nájemné nemůžeme z důvodu „spojených osob“
využít, navíc jsme jako velká společnost (jednotlivé firmy se sčítají)
vyčerpali i dotační rámec 800 tisíc

Pokud vezmeme denní provoz
včetně osobních nákladů, jsme
na částce 600 tisíc korun. Osobní
náklady částečně kompenzoval
Antivirus, propustili jsme jen minimum zaměstnanců. Obrovské
náklady se týkají stočného při
vypouštění, vodného při napouštění, finančně náročné je ohřívání
a ošetření bazénovou chemií.

Pojďme k milejším tématům. Jaké
bylo léto?
Krásné. Na chvilku jsme se nadechli. O to větší deprese pak
přišla s tou podzimní, druhou
uzavírkou. V létě už jsme věřili, že
to nejhorší je za námi. Hotely v regionech si dobře poradily s úbytkem zahraničních klientů, který
vykompenzovala klientela česká.
Aquapark a celý náš areál měl velice pěknou návštěvnost, byli jsme
tak 5 % pod návštěvností roku
2019, tržby ale byly vyšší, lidé si to
chtěli užít, více utráceli. I září bylo
lepší než v roce 2019, navíc jsme
zrealizovali skvělý SaunaFest, festival zážitkového saunování, který
jsme do září přesunuli z původně
březnového termínu. A v létě jsme
si i trochu zařádili, připravili jsme
návštěvníkům skvělý event Letní
Silvestr, kdy jsme oslavili dlouhou noc při přechodu z července
do srpna. Byla to vlastně zkouška

na skutečný prosincový Silvestr,
který jsme měli připravený spolu
s TV Prima, ten se bohužel zcela určitě neuskuteční.

Na druhou stranu byla čísla
nakažených oproti jaru v září již
enormní.
Přesně tak, čísla byla větší už i v srpnu a září, přesto ekonomika
fungovala. V našem areálu nebyl
zachycen jediný pozitivní klient. Nemocní lidé nechodí do saun, bazénů ani fitness. Chápu, že je tady obava z naplnění lůžkových kapacit, ale
opatření nemusí být tak drakonická.
Lidé možná někde byli nedůslední,
ale u nás se pravidla dodržovala.

Kontaktovala vás někdy hygiena
kvůli trasování, že u vás byl
člověk pozitivní?
Neměli jsme jediný případ návštěvníka, a to jich zde denně prošly
tisíce. Řešili jsme pouze pozitivně
testovaného rodinného příslušníka
jednoho animátora, kterého jsme
odvolali ze služby ještě před otevřením provozu. Vůbec tak nepřišel
do kontaktu s klienty. Do karantény šlo pak spolu s ním asi pět kolegů, pozitivní nebyl nikdo z nich.
Tím jsme si ale vyzkoušeli spolupráci s hygienickou stanicí, kterou
hodnotím jednoznačně jako profesionální, jejich přístup byl velmi
racionální a uklidňující.

Jak vidíte zimní sezonu?
Hotely otevřou při 3. stupni, to
bude skvělé pro regiony. Hoteliéři
tak mohou počítat s rezervacemi
na vánoční a silvestrovské pobyty.
Tam je už nyní poptávka vysoká.
Také se ještě víc rozjede prodej dárkových voucherů. A co se týká otevření areálu Aquapalace Praha, tam

je vše závislé na počtu osob povolených ve vnitřních prostorách…
Vodní a Saunový svět pro deset
osob (3. stupeň PES) rozhodně otevírat nebudeme, nejsme sebevrazi.
Určitě ale ihned, jak to bude možné, otevřeme SPA – kosmetiku, masáže, manikúru a privátní wellness.
Také hned spustíme rezervace pro
léčebnou fyzioterapii Balneo &
Medical a otevřeme Fitness – individuální a skupinové lekce.

Když se vám nepovedla lednová
predikce pro rok 2020, zkusíme
předpověď roku 2021?
Upřímně, už mám obavy cokoliv
predikovat. Ale cítím, co by se mělo
stát uvnitř korporací – lídři by se
měli více než jindy snažit nastavit
klidné a co možná nejvíce stabilní
pracovní prostředí svým zaměstnancům. Odstínit tu vládní paniku
a chaos. Komunikovat jasně a včas
a umět sdělit i nepříjemné věci, aby
je lidé dokázali pochopit a připravit se na ně. Prostě se snažit ochránit mentalitu a motivaci svých
týmů tak, aby nepodlehli mediálně
šířenému chaosu a destrukci. Cítila jsem toto jako velmi důležité už
v jarní vlně – zaměstnanci to chápali, cítila jsem velkou podporu
a úžasnou energii, když se znovu
všichni vrátili do práce. Doufejme,
že to znovu zažijeme již brzy. Určitě
budeme reagovat na rozvolňování
a postupně otevírat, jak jen to bude
možné a provozně logické. Potřebujeme personál vrátit do práce
a klienty do našich provozů. Naším
posláním je umožnit návštěvníkům
pohyb, rekondici, relax a zábavu.
To teď všichni potřebují mnohem
více než kdy jindy. S virem se budeme muset naučit žít, aniž bychom
museli naše provozy zavírat.

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 123

Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, vystudovala sociální a mediální komunikaci, managment
cestovního ruchu a andragogiku – vzdělávání dospělých. Na University of New York (ESCEM)
vystudovala HR a Change Managment. Disponuje více než třicetiletou provozní praxí z cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a wellness. Své zkušenosti čerpá z mezinárodního hotelového
průmyslu, z řízení hotelových mezinárodních řetězců, ale i nezávislých hotelových projektů
a lázeňských zařízení. V Praze se v top manažerských pozicích podílela na otevření hotelů
značek Alcron Radisson Blu, Don Giovanni Dorint H&R, andel´s a angelo Prague hotelové
skupiny Vienna International H&R. Působila jako generální ředitelka Orea Hotels & Resorts,
z pozice generální ředitelky objevila světu Spa Resort Libverda ve stejnojmenných lázních.
Specializuje se na pre-opening a opening hotelových projektů, řízení, nábor a vzdělávání
lidských zdrojů, quality a operations management. V současné době kromě řízení společností
Golden Apple Hotels a Aquapalace Praha působí již šestým rokem jako odborná asistentka
na Vysoké škole hotelové v Praze. Letos poprvé po 12 letech provozu byla nucena vypustit
bazény v Aquapalace Praha, největším českém vodním areálu, a to hned dvakrát, jednou
na jaře a pak na podzim.
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HOREKA JE S VÁMI VŠUDE!
ZAKOUSNĚTE SE POŘÁDNĚ
DO JEJÍHO OBSAHU.
JE PROPOJENÁ

HOREKA není jen časopis
HOREKA přináší propojení tištěného
časopisu, webového portálu www.
horekaweb.cz, elektronického
newsletteru HOREKA NEWS a také
sociálních sítí!

@

VŠE SDÍLÍ

horeka@atoz.cz

Sdílíme s vámi znalosti, informace a kontakty

www.linkedin.com/showcase/ehoreka/

Připravujeme odborné články, recepty, tipy a triky, informujeme
o novinkách. Součástí naší práce je všechny tyto informace sdílet
s vámi, našimi čtenáři.

facebook.com/eHOREKA

Videa,
zajímavé
rozhovory,
personálie,
události
z oboru

VYTVÁŘÍ SPOJENÍ
Důvěra je základem komunity
Usilováním o kvalitní obsah se snažíme zasloužit
si důvěru čtenářů i firem, které naše kanály
využívají pro svou propagaci. Vytváříme tak
důležitá spojení, bez kterých se žádná komunita
neobejde.

SPOJTE SE S NÁMI

WWW.HOREKAWEB.CZ/JAK-SE-SPOJIT

MŮŽETE ČÍST,
SLEDOVAT,
KOMENTOVAT
Čtěte nás i na webu, sledujte videa,
zapojte se do diskuze a komentujte obsah.

VYVOLÁVÁ DISKUZI
Pravidelné rubriky
i speciální příspěvky
Přinášíme články v pravidelných rubrikách
i speciální příspěvky a názory na aktuální dění.
Naší snahou je vyvolávat diskuzi nad ožehavými
tématy a zapojit čtenáře do diskuze.

Výlety s Q
jsou sQělé
Vybírejte z tisíců turistických
tipů na kudyznudy.cz
a objevujte služby s Q

