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Máte otázky?
Zajistíme odpovědi!

Jak rozjet rozvoz
Rady a tipy pro efektivní
online systémy

Kávové jaro
Oživte menu s instagramovou
hvězdou – kávou Dalgona

HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA 1
Rozhovory s Prymulou a Schillerovou

JANA DORČÁKOVÁ
VÁM KAŽDÝCH 14 DNÍ
PŘINÁŠÍ NOVINKY
Z OBORU HORECA…

Načtěte QR kód
a registrujte se
pro pravidelné
zasílání
newsletteru.

TOP ZPRÁVY

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST

ROZHOVOR

HOREKADATA

Každých čtrnáct dní se můžete
těšit na výběr těch nejzásadnějších
a nejzajímavějších zpráv uplynulých
dní. Informujeme vás nejen o dění
v oboru HoReCa, ale vybíráme pro vás
inspirativní recepty nebo praktické
tipy a triky.

HOREKA NEWS vás informuje
o oborových akcích, které by neměly ve
vašich kalendářích chybět. Kde jinde
než na tuzemských, ale i zahraničních
konferencích či veletrzích navázat
důležité kontakty.

HOREKA pravidelně přináší setkání
se zajímavými osobnostmi z oboru.
Nyní vám žádné z nich neunikne, na
rozhovor vás upozorníme v newsletteru
a na našem webu si budete moci
přečíst jeho plnou verzi.

Těšit se můžete také na informace,
jak si HoReCa trh vede, a to vše
v datech. Zajímá vás například, jak
jsme na tom s vývojem preferencí
hotelových zákazníků, trendy spotřeby
v gastronomii apod.?

Registrujte se k odběru HOREKA NEWS
www.horekaweb.cz/registrace-k-odberu-newsletteru
E-MAIL

FB

LINKEDIN

YOUTUBE

REGISTRACE

Originální kreativní řešení vytvořili

HOREKA NEWS JE SOUČÁSTÍ KONCEPTU HOREKA 360°.

Růžové brýle?
Nikoliv! Fakta!
První číslo letošního roku je tady. Slovní spojení těžká doba pro vás asi
není novinkou. Když se na to ale podíváme perspektivou optimistické
budoucnosti, víme, že jaro přichází. Navíc se v Evropě očkuje, my máme
již nevím kolikátý vrchol pandemie snad za sebou a střídání se Slovenskem na prvních příčkách v kategorii Best in covid snad taky.
I proto jsme pro vás připravili praktické číslo plné rad. Začínáme shrnutím první HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNY 1 a přinášíme vám rozhovor
s ministryní financí Alenou Schillerovou i s Romanem Prymulou. Dále
spouštíme HOREKA PORADNU – zkuste nám položit otázku a my se pro
vás pokusíme získat odpověď. A v našich článcích se dozvíte, jak se připravit na slunečné dny.
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Samozřejmě nechybějí ani rozhovory. Jeden jsme se souhlasem redakce
Brněnské drbny převzali, je o boji s větrnými mlýny a o tom, jak má člověk sílu vytrvat.
Přeji inspirativní čtení a hodně sil!

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 7 2
WWW.FACEBOOK.COM/EHOREKA
ROSTEME.
BUĎTE U TOHO.

Už je čas otevřít!
A kdy to bude?
ROK 2021 JE ROKEM ZMĚN A INOVACÍ. PŘIPRAVUJEME UŽ DRUHOU
DISKUSNÍ ARÉNU. JAK TO BUDE DÁL? PTEJTE SE A BUĎTE PŘIPRAVENI!
VELKÉ PRAŽSKÉ SETKÁNÍ 15. 9. 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 1

DISKUSNÍ ARÉNA 2
UŽ 18. 5. 2021!

KDY SE OPĚT SETKÁME? STÁT MUSÍ INFORMOVAT VČAS,
ABYCHOM BYLI PŘIPRAVENI NA ZAHÁJENÍ PROVOZU!
ZA JAKÝCH PODMÍNEK SE BUDE OTEVÍRAT A CO BUDE
S KOMPENZACEMI? NEJEN NA TO SE BUDEME PTÁT!

NABÍDLA AKTUÁLNÍ TÉMATA, ALE ANI ZA
TŘI MĚSÍCE SE NEPODAŘILO NAJÍT CESTU
K OTEVŘENÍ PROVOZŮ. NEVZDÁVEJME TO,
DISKUSNÍ ARÉNA 2 SE BLÍŽÍ!

Diskusní aréna 2�
je za dvemi!
18. května 2021
POMÁHÁME VÁM ŘEŠIT PŘEKÁŽKY VE VAŠEM PODNIKÁNÍ A ZORIENTOVAT
SE V TÉTO COVIDOVÉ DOBĚ. MĚJTE INFORMACE Z PRVNÍ RUKY!

ON-LINE
ŽIVÝ PŘENOS PRO
CELÝ TRH!

PTEJTE SE
ON-LINE!

ALENA SCHILLEROVÁ

KAREL HAVLÍČEK

RASTISLAV MAĎAR

 MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

 MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY,

 EPIDEMIOLOG, ČLEN SKUPINY

VLÁDY A MINISTRYNĚ FINANCÍ

MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU
A MINISTR DOPRAVY

MESES, DĚKAN LÉKAŘSKÉ
FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

?
VILIAM SIVEK

LUBOŠ KASTNER

TOMÁŠ PROUZA

 PREZIDENT ČESKÉ UNIE

 ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A GARANT

 PREZIDENT SVAZU OBCHODU

CESTOVNÍHO RUCHU,
PODNIKATEL

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

A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
A VICEPREZIDENT HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY ČR

UŽ BRZY PŘEDSTAVÍME
POSLEDNÍHO HOSTA!

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/

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

PARTNEŘI, KTEŘÍ PODPORUJÍ DISKUSNÍ ARÉNU 2:
Partneři:

Speciální partner:

Partner nápojů:

Partner techniky:

Partner e-mailové
komunikace:

Partner třídění:

Záštita:

Hlavní mediální partner:

Organizátor:

Speciální host:

Foto: David Peters on Unsplash

 WWW.HOREKA112.CZ

Sdílejte, informujte se, bavte se: www.horekaweb.cz
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Tibor Bielik z CPI Hotels a jeho rok
2020

VYBAVENÍ

STR. 42

Kuchyně budoucnosti

UDÁLOST

STR. 43

HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA

#HOREKAPOSTREHY
Když nesplachuje, pomůže kýbl.

Petr H.
Noste sombrera a dodržujte rozestupy!

Pavel K.

Lenka V.

Kuřáci postávající před bary a restauracemi často házejí zbytky cigaret na zem,
v nizozemském Amsterodamu jsem
narazil na zajímavé řešení, jak to hodit
na zem a nedělat přitom nepořádek.

Jak v Kostarice zvyšovali standard
protiepidemických opatření, aby
mohli nechat otevřené hospody
a bary. Docela zajímavé řešení,
hosté na sebe uvidí, a přitom budou
diskutovat bezpečněji.

Táňa

Jana D.

Lákavé prostředí!

Kdy je čas na kávu? Vždy!

Martin
Poslouchej své volání!
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Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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SPOTŘEBA PIVA KLESÁ,
Z GASTRA ALE NEZMIZÍ
Již v září 2020, po hlavní sezoně, uvedlo v průzkumu společnosti Data Servis – informace 73 % hostů, že pijí v restauracích a hospodách méně piva. Na podzim k tomu měli příležitost pouze dva říjnové týdny a v prosinci jeden týden.

HOREKA LINKEDIN: ZPRAVODAJSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

Lidé se vrátí. Budou
vyhledávat venkovní
sezení
Pivovary potvrzují, že pití piva se
přesunulo do pohodlí domovů.
„Díky covidu se nám zvýšil zájem
o zápůjčky přenosných chlazení a tento zájem stále trvá, takže
to teď vypadá, že se lidé stáhli
z hospod do svých domovů nebo
garáží. Nicméně doufáme a pevně věříme, že se na jaře sezona
zase vrátí do normálu a všichni si
bez problému budou moci zajít

na dobře vychlazené čepované,
kam jsme byli vždy zvyklí chodit,“
říká Petr Dařílek, jednatel Pivovaru Ferdinand. Všichni věří, že při
opětovném znovuotevření zájem
o návštěvu podniků neopadne.
Tržby v gastru v létě 2020 se vyrovnaly těm v létě v roce 2019.
Potvrzují to i data ze společnosti Nielsen: „Léto 2020 přineslo
částečné oživení on-trade trhu
a pivo i nealkoholické nápoje se
prodávaly na téměř stejné úrovni
jako v předchozím roce.“ Hosty
ve svých podnicích mohli provozovatelé hospod a restaurací přivítat 156 dní od května do října
a následně ještě 15 dní v prosinci. „V obdobích, kdy mohly mít
hospody a restaurace otevřeno,
se prodej piva v nich výrazně
zvýšil, přesto se nevrátil na čísla
z předkoronavirového období.
Zejména v Praze chyběli turisté
i místní lidé, kteří ve valné většině zůstali pracovat z domova,“

inzerce

Jak vypadají drobné z doby, kdy jste ještě měli
otevřené podniky? To už dávno víte, protože jsme je
pro vás vyfotili na našem FB profilu 20. února 2021.

Vy jste na Facebooku, ale náš profil nesledujete?
Staňte se naším fanouškem!
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„Od počátku roku do září, tj.
za devět měsíců, poklesla spotřeba piva v on-trade o téměř 40 %
ve srovnání se stejným obdobím
předchozího roku,“ vysvětluje
Marcela Šimková, ředitelka společnosti Data Servis – informace.
Podobná čísla potvrzují i oslovené pivovary, propady u čepovaného piva nejsou pro nikoho překvapením.
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popisuje Radek Fidra, manažer
pro on-trade ve společnosti Pivovary Staropramen, a dodává, že je
složité říct, jaký podíl provozovatelů své podniky po rozvolnění
vládních opatření již znovu neotevře. V současnosti odborníci
odhadují uzavření z důvodu covidu celkem u 15–20 % provozoven, které ještě v únoru minulého
roku fungovaly. Například značkových provozoven Potrefená
husa, Ostravarna a Naše hospoda
v současné době funguje přes
okénko 98 %. „Přes okénko fungují také podniky v centru Prahy,
ač je výrazně znát absence turistů
i práce z domova u zaměstnanců
z okolních kanceláří. Zda budou
schopny obnovit provoz všechny

značkové restaurace, záleží především na tom, jak dlouho budou
omezení platná a jestli se podaří
najít cestu, jak provozovny znovu otevřít v bezpečném režimu,“
vysvětluje Jan Trochta, manažer
značkových restaurací ve společnosti Pivovary Staropramen.
Zatím netušíme, kdy a jak se bude
uvolňovat. Je ale velice pravděpodobné, že mezi prvními se otevřou
právě zahrádky. Pokud by se otevřel i interiér, se sníženou kapacitou, dá se předpokládat, že lidé
budou i tak vyhledávat místa na zahrádkách. Stejně to vidí i Petr Kubín, obchodní ředitel pro tuzemský
trh národního pivovaru Budějovický Budvar: „Předpokládáme, že se
lidé budou více zajímat o ochranu

svého zdraví, takže budou více
preferovat pobyt venku. S tím očekáváme zvýšený zájem o zahrádky
a otevřené restaurace, stejně jako
tomu bylo loni.“

Chce to jasná
pravidla a jejich
dodržování
K návratu hostů do podniků přispěje rozhodně i pocit bezpečí,
s tím jde ruku v ruce dodržování
hygienických a bezpečnostních
zásad. „Ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven podporujeme iniciativu Bezpečná hospoda,
která ukazuje, jak zajistit maximální
možné hygienické a bezpečnostní standardy v podnicích, tzn. 3 R
(roušky, ruce, rozestupy) a 3 S

(pravidelná dezinfekce stolů, důkladně umyté sklo, omezený počet
lidí ve skupině). Majitele a provozovatele hospod instruujeme, aby
byli v tomto směru na otevření připravení,“ popisuje Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje. V současné době tento projekt
podporuje 15 pivovarů a připojit
se k projektu může každá restaurace. Postačí vyvěsit informační leták
na vstupní dveře, případně na jiné
vhodné místo u vchodu, další letáky umístit v prostorech hospody
či restaurace – například na dveře WC. „Ihned po znovuotevření
hospod a restaurací se rozběhne
celonárodní informační kampaň,
která za podpory známých kuchařů a restauratérů přiblíží iniciativu
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široké veřejnosti,“ píše se na webu
Bezpečné hospody.

Vedou ležáky. Možná
posílí výčepní piva
A jaké trendy očekávají pivovary
pro nadcházející sezonu? Shodují
se, že se pivaři navracejí ke klasice, tudíž k ležákům. Nevylučují, že
tížívá ekonomická situace může
zvýšit i poptávku po levnějších
pivech. „Dlouhodobě jsme v posledních letech pozorovali příklon
českých spotřebitelů k ležákům.
Otázkou je, jestli pandemie tento
trend přeruší, nebo naopak dále
posílí. Možné je i to, že se trh rozdělí a vznikne jak poptávka po kvalitnějších pivech s vyšším obsahem
alkoholu, tak po co nejlevnějších

výčepních pivech,“ přemýšlí ředitel pivovaru Svijany Roman Havlík.
Stejně to vidí i obchodní ředitel
on-trade společnosti Heineken Pavel Slavík: „Už po první vlně epidemie jsme zaznamenali návrat pivařů k tradičním pivům, preferovali
především ležáky a výčepní piva.“
Další zprávou je, že pivo už není
jenom doménou mužů. Podle Plzeňského Prazdroje popularita
piv u žen roste – 61 procent tvrdí, že jim pivo chutná (to je jen
o 13 procent méně než u mužů)
a rozdíl mezi oběma pohlavími
se v posledních letech navíc stále
snižuje. Mají ale jiné chutě. Ve spotřebě se u žen v poslední době
výrazně prosazují piva nealkoholická, zejména ochucená. Minimálně jednou týdně si je dopřeje 29
procent žen, o 11 procent více než
v roce 2016, jak ukazuje průzkum
společnosti Kantar pro Plzeňský
Prazdroj. Pavla Bradňan ze společnosti Makro ČR v posledních
dvou třech letech vidí přesun konzumace z méně alkoholových piv
(desítky) do vyšších stupňovitostí
(ležáky). „Do popředí zájmu se
dostávají i řemeslná piva z malých
pivovarů. Zároveň však roste konzumace nealko ochucených piv.“

Připravte se
na novinky
S jarní sezonou a na léto chystá mnoho pivovarů i novinky.

Některé je v termínu uzávěrky
ještě nemohly odtajnit. Přinášíme ale to, co se nám povedlo
zjistit. „Za novinku lze považovat
sudové sezonní pivo Svijanský
Svátek, které se (pokud v té době
protiepidemická opatření dovolí
otevření gastro provozů) objeví
na čepu vybraných svijanských
restaurací a hospod během velikonočních svátků. V premiéře je
sice pivovar představil již na Vánoce, ale velikonoční edice výjimečného kroužkovaného ležáku
dorazí do hospod poprvé,“ říká
Roman Havlík. Na letní sezonu
Svijany připravují skutečně zásadní novinku v podobě zcela
nového svijanského piva, které
bude určeno výhradně pro segment HoReCa. Velkou novinku
představuje pivovar Starobrno.
Jde o světlý, výrazně chmelený
ležák BITR, který si v průzkumu
pivovaru vyžádali samotní pivaři
preferující více hořká piva. „Jde
o nejvíce hořký ležák z pivovaru
Starobrno. BITR se začne čepovat po otevření restaurací v Brně
a okolí,“ odhaluje Pavel Slavík.
Pivovar Ferdinand uvede na trh
dvě novinky. Pivní speciál Pěkný číslo se bude prodávat především do speciálních pivoték
a prodejen cash & carry. Na trhu
by se měl objevit koncem března. „Druhou novinkou bude Řezaná jedenáctka v balení 0,5 l.

Tento řezák jsme uvedli na trh
vloni v létě a díky velkým ohlasům našich zákazníků jsme se
rozhodli kromě sudu doplnit
sortiment právě i v půllitrové lah
vi,“ dodává Petr Dařílek. Pivovary
Staropramen chtějí stejně jako
vloni, kdy na trh úspěšně uvedly
novinku v podobě dvou nových
příchutí pivních mixů COOL, přinést několik novinek, které ale
ještě nechtějí odhalit.
„Pokud to situace dovolí, rádi bychom jako každý rok vařili pivní
speciály podle našeho Kalendáře pivních speciálů litovelského sládka. Samozřejmě to závisí
na dalších omezeních v souvislosti s covidem-19. Ta rozhodnou,
zda budeme moci vařit speciály
na čep pro naše hospody a restaurace nebo jestli provozovny
zůstanou uzavřené,“ komentuje
Lumír Hyneček, ředitel Pivovaru
Litovel, a prozrazuje: „Naši pivovarníci v čele se sládkem Petrem
Kosteleckým také loni nejprve
v našem minipivovaru a poté
i ve varně ladili novinku. Chystáme se totiž letos rozšířit náš segment ochucených piv.“
Důležité je se připravit na nadcházející sezonu, která pro vás může
být rozhodující, logisticky. Dobře
si promyslete, kolik toho objednat, a zjistěte, jaké podmínky pro
vás pivovary mají. Protože není
nic horšího než prošlé pivo.

11

ANALÝZA

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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KDYŽ PIVOVAR ZTRATÍ
HOSPODU, ZTRATÍ JI I LIDÉ
Diskuse o znovuotevření
českých hospod utichla
a návrat hostů k jejich stolům
je v nedohlednu. Dlouhodobým
uzavřením podniků přitom netrpí
pouze ekonomika, ale také
uspokojování základní lidské
potřeby, prostého setkávání lidí

12
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Je proto nutné ocenit přístup pivovarů, které podporují hospodské
tak, aby se lidé po uvolnění měli
kam vracet. Svým odběratelům již
pomohly stovkami milionů korun
a od začátku krize je podporují
i materiálně či psychicky. Nabízejí
jim zdarma výměnu sudů s prošlým pivem za čerstvé, umožňují
nové smluvní přechody, poskytují restauracím PET lahve kvůli
možnosti odnést si pivo s sebou
a partneři vybraných pivovarů
provádějí sanitaci výčepního zařízení a dodávky dezinfekce nebo
ochranných pomůcek. To vše také
na náklady pivovarů a zdarma pro
hospodské.
„Hospoda není jen místem, kde se
čepuje pivo. Je především tradičním prostředím, které lidem aktuál
ně chybí kvůli setkávání s přáteli.
Pokud se při omezeních setkávají
po bytech, garážích či chalupách,
nelze to vnímat pouze jako truc
vládě nebo úmyslnou nezodpovědnost. V pozadí stojí ztráta sociálních kontaktů, a to v důsledku
nedostupnosti prostředí, v nichž

v oblíbeném prostředí.

byli zvyklí je uskutečňovat. Potřeba
sociálních kontaktů je u člověka
jednou ze základních potřeb a uzavřením míst, kde jsou lidé zvyklí ji
uspokojovat, tato potřeba nezmizí,“
komentuje současnou situaci Jiří
Vinopal, vedoucí Katedry sociologie Univerzity Karlovy v Praze.
Pandemická situace nemá negativní dopad pouze na milovníky piva, ale i na pivovary. Jejich
dodávky do gastronomie klesly
o 25–40 % a už i největší pivovary
musí začít počítat každou korunu.
Tržby za prodej piva se na konci října 2020 meziročně snížily
více než o polovinu, z původních
38 % z celkového podílu tržeb na
15 %. Za celý loňský rok pak u piva
klesl obrat v tomto segmentu
o 39 %. Na svých hospodských
však pivovary šetřit nechtějí.
„Přestože pivovary se snaží pomáhat, klíč k dané situaci má stát.
Nevoláme přitom po dalších kompenzacích, ale po jejich smyslu
plném nastavení. Pokud se nějaká
restaurace aktivně snaží a prodává
například přes výdejní okénko, její

tržby neklesnou o 50 %, (většina
má pokles mezi 25 a 30 %), a tudíž
nemá podle nových pravidel nárok
na kompenzace. Velkou pomocí
od státu by při současných podmínkách bylo co nejrychlejší snížení DPH právě na prodej s sebou,
který jediný dnes gastronomy živí,“
komentuje Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, a dodává: „Pro
nás a celý sektor je však nejvyšší
prioritou udržitelné řešení do budoucna. Diskuse k podmínkám
otevření je zcela nevyhnutelná. My
jsme připraveni v podobě projektu
Bezpečné restaurace.“
Pivovary pomáhají hostinským
i s marketingem a udržením poptávky. Loni se spojily a připravily akci „Zachraň hospodu“, která
pomáhala udržet obrat restaurací
i při lockdownu prodejem poukázek a do které se zapojilo přes
2 500 provozoven. Pivovary se
dále zapojily i do rozvozu vakcín
praktickým lékařům, distribuují
zdarma nealkoholické pivo pro
pracovníky bezpečnostních složek

či integrovaného záchranného
systému, poskytují své nevyužité
zaměstnance pro potřeby hygieniků při trasování atd. „Pivovarští
vždy uměli přiložit ruku k dílu,
když bylo potřeba. Solidarita
uvnitř oboru a síla lidí pomoci
v rámci místních komunit je velmi
záslužná,“ uzavírá Ferencová.
Zástupci restauratérů pomoc pivovarů oceňují. „Pivovary se chovají skvěle, snaží se nám pomoci
a odvádějí perfektní práci. Je vidět,
že hospoda je zkrátka o sociálním
kontaktu a lidský přístup funguje
nejen mezi štamgasty a hospodou,
ale i mezi restaurací a pivovary,“
uzavírá Luboš Kastner z Asociace
malých a středních podniků, který v ní zastupuje restauratéry. Velká většina pivovarů se snaží sítím
desítek tisíc restaurací, hospod,
barů a kaváren pomáhat zejména
finančně. Investice se vyšplhaly již
do několika stovek milionů korun.
Podpora hospod v podobě slev
pro hospodské (formou zpětných
bonusů i přímých slev) je jednou
z variant.

PORADNA
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HOREKA PORADNA:

13

NEVÍTE, TÁPETE, CHCETE PORADIT? PTEJTE SE!
Tato doba je plná otazníků. Nevíte, co a jak, nevyznáte se v nařízeních a chcete poradit v otázkách
týkajících se pohostinství? Ptejte se. Pokusíme se zajistit odpovědi od kompetentních.

Není týdne, co by nám na Facebooku nepřistála zpráva s otázkou. Tak jsme si řekli, že bude
dobré odpovědi zveřejňovat.

Určitě je vás víc, kteří by na tyto
otázky chtěli znát odpovědi.
Například taková koronakrize
a hotely. Na to máme skvělou

profesionálku Radku Telyčkovou,
která pečlivě sleduje dění v oboru. Rozhovor s ní si můžete přečíst na našem webu.

A kde se ptát? Můžete
nám posílat zprávy
na Facebook anebo napsat
e-mail do redakce

Například rovnou přes
tento QR kód:

NA BARU

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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JÍDLO SE MUSÍ ZAPÍT

P

Čísla nealko trhu nejsou nijak
veselá. I přesto je ale nutné
uvědomit si, že jakýkoliv

prodaný produkt navíc vám

navyšuje tržby. Jejich prodej
můžete podpořit speciálními
akcemi, ale i novinkami
na letní sezonu.

Prodeje nealkoholických chlazených nápojů na horeca trhu
v loňském roce podle dat agentury Nielsen poklesly o 38 %.
Celková spotřeba nealko nápojů podle společnosti Data
Servis – informace v on-trade
zaznamenala propad větší než
50 % ve srovnání s předchozím
rokem. V jejich průzkumu více
než polovina hostů uvedla, že
loni si v restauracích a hospodách objednala méně nealko nápojů. Během roku k tomu měli
příležitost jen 31 týdnů, kdy byl
on-trade zcela otevřený.

Ne všichni dodavatelé ale pociťují takové propady: „Naše poklesy v loňském roce nedosahovaly tak výrazných propadů, jak
uvádí Dataservis. To plyne především z úspěšné letní sezony
a také ze získání mnoha nových
zákazníků v oblasti gastronomie. U některých kategorií jsme
zaznamenali dokonce velice
dobré výsledky. Jednalo se například o nápoje v plechovkách
či čepované nápoje v KEG,“ upozorňuje Pavel Fuksa, obchodní
ředitel HORECA, Mattoni 1873.
Totéž hlásí i Coca-Cola „Náš

celkový propad byl menší než
průměr trhu, pohyboval se okolo 40 %. Ztráty z covidových měsíců se nám dařilo lépe pokrýt
v sezonních provozovnách, kde
byl náš výkon lepší než v roce
2019. Zároveň do segmentu
on-trade zahrnujeme i prodejní automaty a kantýny, kde byl
propad řádově mnohem menší.
Nicméně v některých subkanálech byly propady horší než
80 % – to se týká třeba kin nebo
diskoték,“ dodává Radim Panák,
obchodní ředitel HORECA segmentu Coca-Cola HBC ČR.
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Očekávání jsou
optimistická
I přes celkově pesimistická čísla je
tady vzpomínka na dny, kdy podniky fungovaly bez omezení. Například takové léto – v těchto měsících si restaurace udržely tržby
na stejné úrovni jako v roce 2019:

Chuť navštěvovat podniky tady
byla i během prosince, kdy dostaly na pár dnů zelenou. I proto dodavatelé nealka doufají, že u dalšího znovuotevření bude situace
obdobná: „Prosincové otevření
bylo velmi krátké a hned po pár
dnech bylo oznámeno datum

uzavření. To ovlivnilo počet hostů, který se do restaurací vydal.
Nicméně z osobní zkušenosti
i podle reakcí zákazníků byl ten
čas velmi intenzivní, byla vidět
touha zajít do restaurace, kavárny, což bylo umocněno tradičním setkáváním v předvánočním

období. Vzhledem k dlouhému
uzavření očekávám podobný
nárůst na startu sezony, doufám,
že už někdy kolem Velikonoc.
Kdyby pomohlo počasí, jistě by
k tomu stačilo i otevření teras
a zahrádek, kde se i zákazníci mohou cítit bezpečněji s ohledem
inzerce

Začátkem roku 2021 mělo v ČR funkční okénko
téměř 40 % kaváren. Ale to už dávno víte, protože
jsme to psali na LinkedInu 1. března 2021.

JSTE NA LINKEDINU, ale náš profil nesledujete?
TAK NÁS ZAČNěTE SLEDOVAT!
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NA BARU
TRŽBY ZA PIVO A CHLAZENÉ NEALKO NÁPOJE V LÉTĚ 2020
TÉMĚŘ NA STEJNÉ ÚROVNI JAKO V ROCE 2019

Trend 2019
Trend 2020
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na pandemická rizika. Uvidíme,
jaký vývoj ale přinesou následující týdny,“ popisuje Radim
Panák.

Jak prodávat
nealko přes okénko
„Spotřeba nealko nápojů je přímo závislá na příležitosti ,jít se
najíst´ do restaurace nebo fast
foodu. Je jasný velký výpadek
spotřeby nealka v rámci poledního menu. V rámci práce
(když jsou na home office nebo
pracují mimo domov) si maximálně 20 % lidí odnáší jídlo
s sebou nebo si nechávají jídlo
vozit z konkrétní provozovny.
Ve srovnání s tím, kolik lidí se
v období před covidem pravidelně v provozovnách stravovalo, dnes zůstal věrný jen každý

třetí,“ vysvětluje propady Marcela Šimková, ředitelka společnosti Data Servis – informace.
Propad prodejů nealka u poledních menu je velký. „Propad v době
lockdownu je na úrovni 80–90 %.
Je to způsobeno tím, že při standardním provozu jsou objednávky
nápojů k obědům velmi vysoké.
V průměru se pohybují okolo 50 %;
pokud má restauratér zakomponovanou cenu nápoje přímo v rámci
menu, je to klidně i 100 %. U výdejových okének se tyto objednávky
pohybují pouze na úrovni 5–10 %,
zákazník si odnáší pouze jídlo. Tím
přichází restauratér o další možnosti tržby a my samozřejmě také,“
vysvětluje Radim Panák.
I proto mnoho restauratérů během této doby nabízelo nápoje za snížené ceny. Například

Srovnání změn v kategorii
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
(letní sezony 2020/2019):
pokles tržeb soft drinks v letní sezoně o téměř 10 %
snížení počtu značek na provozovnu (redukce nabídky)
čepované nealko „lehce“ ztratilo v podílu spotřeby
největší pokles ve spotřebě byl v Praze, která se blíží k průměru ostatních regionů
Loosers: kategorie neochucené VODY
Zdroj: Data Servis – informace

společnost Mattoni 1873 přišla
s balíčky Kup a získej, kde impulzní produkty nabídla za výhodnější ceny. Majitelé pak měli
možnost slevy posunout dál jako
speciální nabídku pro hosty k jednotlivým jídlům nebo je poskytovali k menu ve speciální cenové
nabídce.
Zkrátka nealko je důležité nabízet
ve spojení s jídlem. „Podle našich
zkušeností je k jídlu nejoblíbenější minerální voda Mattoni, Pepsi

s cukrem nebo nízkokalorická Pepsi Max. Velice dobře se také hodí
naše čepovaná Poctivá limonáda
v různých příchutích, proto pro
rok 2021 máme připraveno mnoho aktivit podporujících právě
spojování jídla s našimi nápoji,“
radí Pavel Fuksa.
Samozřejmě se nezapomeňte
zeptat jednotlivých obchodníků, jaké novinky chystají na letní sezonu. Vy totiž chcete být
připraveni.

BUĎTE V OBRAZE DÍKY
NOVINKÁM Z OBORU HORECA

@

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

VŠE SDÍLÍ
Sdílíme s vámi znalosti,
informace a kontakty

horeka@atoz.cz
linkedin.com/company/atoz-horeka
facebook.com/eHOREKA

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

MŮŽETE ČÍST,
SLEDOVAT,
KOMENTOVAT

SPOJTE SE S NÁMI

WWW.HOREKAWEB.CZ/JAK-SE-SPOJIT/

Videa,
zajímavé
rozhovory, Nyní můžete číst články na
reportáže, webu, sledovat videa, a zejména
komentáře se sami zapojovat do diskuze
a komentovat obsah.

FOKUS

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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Rozžhavte svou nabídku
grilovacími novinkami

HOREKA WEB: VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

jaro, očekávané uvolnění – to
vše hraje do karet vašemu
grilování. Zelenina, maso
i veganské náhražky jsou

lákadlem, které může přilákat
hosty právě k vám. Zjišťovali
jsme pro vás tipy nejlepších
kuchařů a novinky v tomto
segmentu.

Když přijdete k někomu na návštěvu, griluje se krkovička
a kuře. Restaurace by měly být
a snad i jsou někde jinde. Nemusíte sahat po nejdražších
kouscích masa, myslete ekonomicky, ale zároveň se snažte
hostům nabídnout netradiční
zážitek.

„Kvalitní maso na grilu ani nepotřebuje žádné speciální nakládání – stejně jde konkrétně
o chuť masa. Proto je skvělé maso očistit a maximálně potřít olivovým olejem a použít
čerstvé bylinky, česnek, sůl nejlépe mořskou a čerstvý pepř po grilování. Maso před
grilováním nechte asi 20 minut vyndané venku, ať nejde z lednice přímo na gril. Je to
lepší, maso nedostane takový teplotní šok.“

Myslete na náklady
a zkoušejte
„Za sebe navrhuji např. kvalitně
namletá masa ochucená podle
různých kuchyní nebo čerstvé
klobásky,“ jmenuje Petr Stádník,
šéfkuchař Makra. Samozřejmě
můžete sáhnout po exkluzivních kouscích a náklady se vyšplhají do nebes. Vždy si proto
položte otázku, kolik to může
stát a kolik jsou za to ochotni
zaplatit vaši zákazníci. „Mas je

celá škála, stačí sáhnout po jehněčím nebo si pohrát s klasickými masy jako pupek, roštěnec,
svíčková nebo dobré žebro. Poslední roky ochutnávám i polské
volky, na které sousedi musí být
pyšní, jen jsou dvakrát dražší než
u nás. U nás v práci vede presovaný bůček, jenže ten je lepší si předpéct a na grilu ho jen
dotáhnout,“ radí Štěpán Návrat,

majitel tří podniků – Café Buddha, Benjamin a PRU58.

Popusťte uzdu
fantazii
Jak už bylo zmíněno, grilovat se
dá opravdu cokoliv. Nezapomínejte proto na zeleninu. Její chuť
na grilu opravdu vynikne. Jenomže! Potřebujete ji mít opravdu kvalitní. Na to upozorňuje i Štěpán
Návrat: „Spíš kde ji koupit – když
koupíte zeleninu bez chuti, což
je 70 % produktů v supermarketech, je potřeba si s ní hodně vyhrát, aby byla dobrá. Takže koupit
u farmáře či vypěstovat, a pak
vám stačí jen sůl a pepř. K tomu si
uděláte máslovou omáčku s česnekem a máte vyhráno.“
Trend veganských náhražek
masa se dostává i do gastronomie. K němu se staví námi oslovení kuchaři skepticky. Nevadí
jim kuchyně veganská, spíše její
náhražky: „Náhražka masa zní
děsně, i když s ní souhlasím, ale
přetvářet náhražku do svíčkové, burgerů nebo guláše? Úlet.
Tohle bych zakázal, ať si tyhle
pokrmy najdou svá typická jména. Určitě to má své zákazníky,
ale u nás nikoliv,“ vysvětluje
svůj postoj Štěpán Návrat. Stejný názor sdílí i Lukáš Hlaváček:
„V tomto segmentu zkušenosti
nemám, nikdy jsem to nezkoušel a ani to nemám v plánu.
Tohle není nic proti veganům,
sám miluji luštěniny, zeleninu,
tofu a celkově bezmasá a klidně
i veganská jídla, ale nerozumím
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Otevřené zahrádky, přicházející

Tipy Michala Húska,
šéfkuchaře Asten Hotels
pro dokonalý steak

19

FOKUS
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Úprava steaků podle
Štěpána Návrata
„Vyžadují hlavně lásku, marinádu a dobrou omáčku. Pak už vám stačí jen grilovaná zelenina
či kus chleba... Není víc než dobře udělaný steak.“
Lukáš Hlaváček z Alcronu by se určitě nebál grilování zpestřit například hovězím pupkem,
který je na grilování úžasný, nebo třeba hovězí picanhu, která je i díky svému tukovému krytí
velice chutným masem. „Stejně tak mám moc rád na grilu ryby, na nižší teplotu pomalu
dělaný losos s příjemně uzenou chutí je paráda, nebo platýsovité ryby, halibut, kambala
v celku, úžasné.“
Lukáš Nevyjel z Nota Bene se přiklání k trendu ogrilování čehokoliv. Od zeleniny přes maso,
sýry až po ovoce. „Ale pokud mám něco navrhnout, doporučil bych zvěřinu nebo králíka.
K ohni se zvěřina hodí, myslím si, že to má i archetypální základ v naší kotlině.“

tomu, proč když jsem proti pojídání masa a celkově živočišných produktů, budu chtít jíst
něco, co jako maso vypadá.“ Michal Húsek zmiňuje svou zkušenost: „Zkoušel jsem i v hotelu Savoy na menu dát grilovaný
a nakládaný tempeh, tofu… Rád
používám fermentované sójové
boby v jiné konzistenci, než je

náhražka masa. Chápu, že mnoha lidem to chutná, ale já raději
zvolím variantu toho pravého
masa.“
Pokud se pro veganské náhražky masa rozhodnete, dobře si
přečtěte návod na přípravu.
Petr Stádník radí: „Podle mých
zkušeností je třeba k těmto
výrobkům přistupovat jako

například k rybě, je to výrobek,
který bývá často hodně vlhký až
mokrý na povrchu. To znamená, že je potřeba povrch před
grilováním osušit utěrkou, pak
lehce potřít olejem a grilovat
podle návodu.“
Co tedy nabídnout veganům
nebo vegetariánům? Zkuste
například grilované sýry, Lukáš Nevyjel doporučuje třeba
halloumi, ale i typicky český
hermelín.

Zelenině gril
sluší, nezapomeňte
na koření a omáčky
A co tedy zelenina? Michal
Húsek si nemůže vynachválit
cuketu, houby, little gem, brambory (předvařené). „Moji oblíbenou cuketu před grilováním
rozkrojím na polovinu – podélně a nasolím asi na 20 minut,
poté opláchnu, osuším, potřu
olejem a dám grilovat – sůl vytáhne z cukety vodu. A třeba
brambory nebo řepu si před
grilováním buď upeču, nebo
uvařím,“ odhaluje.

Petr Stádník dále doporučuje
vyzkoušet různé druhy olejů,
například konopný, ořechový,
lněný, hroznový, ostropestřec
apod., případně použít na závěr čerstvě nasekané bylinky.
A samozřejmě nezapomínejme
na různé omáčky a koření. Různé druhy soli dokážou každý
pokrm pozvednout na jinou,
nečekanou úroveň. „Velice oblíbené jsou omáčky k masům,
jako například pepřová omáčka,
stockholmská omáčka (pikantní estragonová omáčka s bylinkami) nebo houbová omáčka.
Ke grilované zelenině jsou to
holandská omáčka a bylinkovo-česneková poezie. K rybám
například citronovo-máslovou
omáčku. Dále jsou to studené
omáčky a dresinky: sladká chil
li omáčka, barbecue, kečupy
nebo ajvar. Jako doplněk ke grilovaným masům doporučujeme
sušená a polosušená, jemně
kořeněná rajčata ve slunečnicovém oleji. Na letošní rok jsme
jako novinku zařadili dva nové
tuky – Culinaire a Combi plus.

Vepřový tomahawk steak, grilované papriky, zeleninová salsa, pečené brambory, telecí jus, citronový konfit

Masový jus:
z kostí, odřezků masa a bylinek uvaříme vývar, který následně zredukujeme do podoby husté omáčky

Grilované papriky:
omyté papriky opečeme vcelku na grilu, necháme vychladnout a oloupeme. Rozřízneme na půl, zbavíme semínek a půlky očistíme a rozřízneme na čtvrtky.
Combi Plus je ideální na grilování a smažení v konvektomatech. Culinaire je přípravek z tekutého rostlinného oleje, který
lze využít jako máslo na přípravu minutkových pokrmů z ryb,
masa, drůbeže a zeleniny,“ doplňuje Jan Kubelka, šéfkuchař
firmy Hügli.
Zkrátka se toho nebojte a pokuste se z grilovací sezony vytáhnout co nejvíce.

Pečené brambory:
brambory si předvaříme vcelku ve slané vodě a necháme vystydnout.

Citronový konfit:
Vodu s cukrem přivedeme k varu, vložíme do ní na tenká kolečka nakrájené plátky citronu zbaveného pecek. Chvíli vše povaříme, pak
sundáme ze zdroje tepla a necháme vychladnout.

Zeleninová salsa:
Okrájené zbytky paprik nakrájíme nadrobno, přikrájíme jarní cibulku, pažitku a dochutíme citronovým konfitem a kapkou balzamika.
Postup:
Rozpálený gril namažeme kvalitním olejem, naložíme srolované papriky, nakrájené brambory a položíme nasolený steak. Ten opékáme asi
šest minut z každé strany. Přihřejeme jus, a když máme opečené papriky i brambory, hotový steak servírujeme.

Lukáš Hlaváček a příprava zeleniny
„Zeleniny není potřeba jakkoliv upravovat. Pokud nemáte rádi slupky, tak oloupat a opláchnout, nic víc
není potřeba. Kupte si skvělou zeleninu a nechte vyznít její přirozenou chuť a tu si užijte.“
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Grilování podle Romana Čaníka z Lagarta
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PRŮVODCE ONLINE OBJEDNÁVKOVÝMI
A ROZVOZOVÝMI SYSTÉMY: JAK SE

V NICH VYZNAT A CO PO NICH CHTÍT?
Výdejní okénka jsou posledním povoleným způsobem, jakým můžete svůj gastropodnik
udržovat jakžtakž při životě. Pokud k nim přidáte ještě online objednávky, vaše tržby se
prokazatelně zvýší. Je to totiž další prodejní kanál, takový ostrůvek naděje.

Společnost Duni přidává jednoduchý návod
na zachování kvality jídla při převozu:

P

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 lock
downu. Pražské vietnamské
bistro Bếp Việt začalo s provozováním online objednávkového systému krátce po otevření:
„Samozřejmě důsledky pandemie pociťujeme, naštěstí ne tak
výrazně jako mnozí kolegové
v oboru. Objednávat online se
u nás dá již nějakou dobu, zákazníci si na tento způsob

zvykli, takže jsme na jaře ani
nyní nezůstali na holičkách. Momentálně evidujeme 50 % tržeb
oproti normálnímu stavu,“ popisuje Monika Le, majitelka bistra. Podle Dáme jídlo dokázala
jejich společnost před pandemií
zvýšit některým restauracím obrat i o více než 50 %. „Ve světě je
v posledních letech obvyklé, že
restaurace mají z rozvozu jídel
v průměru 30 % obratu,“ doplňuje Petr Indra, obchodní ředitel
Dáme jídlo. U podniků s pouze
výdejními okénky se propady
pohybují průměrně kolem 70 %.

Objednávkové
systémy vs.
portálová řešení
Můžete si vybrat mezi několika
možnostmi, jak spolupracovat
s firmami, které poskytují řešení pro online objednávky.
Jednou volbou je vybrat si objednávkový systém, který vám
poskytne online objednávkové
rozhraní na vašich webových
stránkách (např. Adaptee Gastro, Objedname.cz). Po firmách,
které připravují online objednávkové rozhraní, můžete chtít
i vlastní aplikaci. Zde je ale
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1. Zajistěte hygienu pomocí jednorázových řešení.
2. Utěsněte pokrm a zachovejte čistotu.
3. Uchovejte tvar pokrmu a ochraňte jej před kontaminací.
4. Osvědčení BRC (nebo rovnocenné osvědčení pro bezpečnost potravin).
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otázka, jestli ji opravdu potřebujete. Pak tady máte firmy,
které poskytují tzv. portálové řešení (např. Onemenu.cz,
DameJidlo.cz, Wolt), na němž
najdete nabídku rozvozového
menu všech klientských restaurací a na jejich webové platformě funguje objednávkový
systém pro vaši restauraci. Anebo si můžete zaplatit vývojáře,
Firma

Cena

který vám udělá vlastní objednávkový systém. Zde si ovšem
připravte i půl milionu. Máte to
pak ale bez měsíčních poplatků
pro poskytovatele.
Nechápete? Uvedeme příklad.
Váš podnik se jmenuje například Pizzerie U Slona a váš web
je www.pizzerieuslona.cz:
•u
online
objednávkového
systému na vašem webovém

rozhraní si lidé budou objednávat na www.pizzerieuslona.cz/
objednavky
• u portálového řešení XY firmy
si lidé budou objednávat na
www.xyfirma.cz/pizzerieuslona
„Abyste si to představili: Adaptee Gastro je jedna obrovská aplikace a každé restauraci spouš
tíme její vlastní objednávkový
systém, kde si každý podnik

Poznámka

Propojení s POS

Adaptee Gastro 1 800 Kč/měsíc

Základní licence, která v sobě zahrnuje
vše potřebné pro online objednávání:
objednávkový web, aplikaci, terminál
a administraci. Dále obsahuje upgrady,
podporu a webhosting.

Ano

DameJidlo.cz

30 %
z objednávky

Jak se poplatek rozdělí:
86,5 % kurýrní služby
2,5 % poplatek bance
8,7 % marketing restaurace
2,3 % pro Dáme jídlo

Objedname.cz

Na míru, fixní
měsíční náklady

OneMenu.cz

582 Kč měsíčně
/ roční tarif
990 Kč měsíčně*

* účtuje se provize 3,79 % z objednávky, což
pokrývá poplatek za platební bránu

Wolt

30 %

nenabízí restauracím možnost placeného
zviditelnění

Ano
Ano

může zvolit různé doplňkové
služby podle potřeby, např. promokódy či vouchery,“ říká Petr
Bíba, obchodní ředitel Adaptee
Gastro.

Kolik to stojí?
Jak si ale vybrat… Směrodatná
bývá pro mnohé cena. I když by
neměla být jediným kritériem.
Zeptali jsme se jednotlivých
oslovených firem, jaké jsou jejich poplatky, v tabulce vlevo je
výsledek:
Jak už ale víme, cena není
všechno. Každá možnost má
své výhody i úskalí. Pokud se
rozhodnete pro objednávkové
rozhraní, musíte myslet na marketing. Tedy jak dát o své restauraci a jejím webu vědět zákazníkům. Jak je dostat k vám
na vaše stránky. Petr Indra,
obchodní ředitel společnosti
Dáme jídlo, upozorňuje: „Získání a udržení nového zákazníka
v online prostředí je zpravidla
dražší a složitější než ho přilákat do kamenné provozovny,
protože na internetu soupeříte

HOREKA NEWS: ČÍST A VĚDĚT

Spolupracuje s dvěma portfolio
vými řešeními (DameJidlo.cz,
Wolt) a na vlastních webových
stránkách má widget, který zákazníka převede na stránku bistra na onemenu.cz. Jak se říká
ve finančním světě, diverzifikace je důležitá.

Digitální
zaostalost zaostává
Všechny oslovené firmy se
shodují na tom, že pokud pandemie k něčemu vedla, tak rozhodně k chytřejšímu využívání
technologií. „Náš marketing
před lety stál na tom, že jsme
restauratérům museli vysvětlovat, proč vlastně objednávkový
systém mít. Od března již málokdo pochybuje o tom, proč
být online,“ potvrzuje Petr Bíba.
„Mnoho restaurací svůj business skvěle převrátilo do online
světa, kromě online objednávání jídla začaly také používat třeba často podceňované skladové

Výhody miskovacích strojů
pro restaurace a jídelny
•
•
•

Slouží pro rychlé zabalení jídel s sebou (v restauracích a bufetech) –
misku s nimi zabalíte do pěti sekund.
Neřešíte u nich vakuum ani plyn.
Mají měnitelné matrice (kovové formy na balení misek) – na výběr máte
čtyři druhy matric, vyberete tak podle typu misek, které budete balit.
Zdroj: Vac-Star.cz

hospodářství. Vidíme to i u řady
našich klientů, kteří používají
nástroj OneMenu. Přidali si widget na web, investovali do reklamy na sociálních sítích a daří se
jim zvládat tyto nelehké časy,“
popisuje Igor Třeslín, ředitel
společnosti StoryOus, která
OneMenu.cz provozuje. Podle
Adama Jedličky, jednatele společnosti objedname.cz, bude
mít do konce tohoto roku objednávkové systémy minimálně
50 % restaurací. „Myslím si, že
digitalizace gastra bude díky
této situaci určitě o minimálně
pět let urychlena, jelikož takový
zájem lidí o online objednávky
jídla domů nikdy v historii nebyl,“ dodává.
Bát se, že online objednávky budou fungovat jenom po dobu
pandemie, nemusíte. Určitě
v době po otevření poklesnou.
Lidé si ale navykli na objednávání jídla online s sebou natolik, že se to pro ně stalo zvykem,
něčím běžným. Pamatujete ještě na zážitek, kdy jste poprvé
spustili svůj chytrý mobil, a to
vzrušení? Tak to již dávno opadlo, a totéž se stalo již u online
objednávek. Potvrzuje to i Petr
Indra: „V jednotlivých měsících
roku 2020 jsme meziročně rostli o 50 až 70 %, co se týče počtu
objednávek. Přičítat to pouze
okolnostem vyvolaným koronavirovou pandemií však není
možné, protože naše data ukazují trochu jiný obrázek. Podobným tempem jako loni Dáme
jídlo rostlo i v letech před
pandemií. To je dáno mimo
jiné tím, že podnikáme v oblasti e-commerce, jež je sama
o sobě v Česku v posledních
několika letech na výrazném
vzestupu.“ Navíc se tu objevuje

nový trend tzv. virtuálních restaurací. Upozorňuje na něj Jan
Foreta, ředitel českého Woltu:
„Pandemie bezpochyby velmi
výrazně přispěla k digitalizaci
gastra. I na našem trhu již začínají vznikat tzv. virtuální restaurace, které slouží k rozvozu
jídel a nenabízejí možnost posezení. Zajímavým konceptem
je na Woltu například projekt
Mojejidlo.cz sdružující 10 virtuálních restaurací odbavovaných
z jedné kuchyně. Dále potom
Rosinter group s virtuálními
projekty od SaSaZu či Matoka
group, která dělá různé virtuální restaurace ze svých fyzických
podniků.“

Tři T u rozvozu:
tavení, teplota, time
Co jídlu rozhodně nesvědčí, je
rozvoz. Lépe převozy snášejí
hamburgery, pizzy, hůř česká
klasika. „První a zásadní krok je
v tomto ohledu správná volba
menu. I přes všechny dostupné
možnosti, jak udržet jídlo při
přepravě v kondici, zkrátka existují jídla, jež se pro rozvoz nehodí. Příkladem za všechny mohou být mušle nebo pokrmy se
šlehačkou. Taková jídla je nutné
z menu pro rozvoz nejprve vyřadit,“ upozorňuje Petr Indra.
„Zjistili jsme, že prudké výkyvy teplot a pára mají velký vliv
na kvalitu jídla, proto klientům
můžeme doporučit krabice
na pizzu s otvory, aby pára šla
pryč a těsto tak zůstalo v rámci
možností křupavé, plus aby se

vyhnuli velkým výkyvům teplot pomocí vyhřívaných boxů,
nebo auto na rozvoz aby bylo
co nejblíže východu z restaurace. Naší radou může být ventilátorem odvětrávaný vyhřívaný
box, do kterého se vejdou jak
pizza krabice, tak boxy s jídlem,“ říká Adam Jedlička.
„Bohužel neexistuje technologie, která by uměla jídlo
uchovat v téměř 100% stavu,
ve kterém se vyzvedává,“ potvrzuje Jana Kryštof ze společnosti Prorozvoz.cz. Podle něho je
nejosvědčenější obal v poměru ceny a výkonu zatavování.
Podle blogu Adaptee Gastro
je nutné čerstvě uvařené jídlo
v obalu udržovat v provozní teplotě 60 °C. Jenom tak zabráníte
kondenzaci. Při této teplotě totiž jídlo nechladne tolik, aby se
v obalu vytvářely kapičky vody,
které pak pokrm zvlhčují. S tímto vám mohou pomoci např.
termotašky, které jsou napojené
na autozapalovač a jsou schopné se zevnitř vyhřát na požadovanou teplotu během jedné
minuty. Díky méně drastickému
přerušení tepelného řetězce
jede jídlo k zákazníkovi v lepší
kondici. Bohužel tyto technologie nejsou nijak levné. Jedna termotaška se pohybuje v rozmezí
dvou až tří tisíc korun.
Víme, jakákoliv investice v dnešní době může zabolet. Pokud
ale počítáte s budoucností, tak
vsadit na jídlo s sebou a online
objednávky se vám rozhodně
vyplatí.
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s mnohem širší konkurencí. Většina majitelů restaurací
na digitalizaci nebyla připravena ani investičně, ani znalostmi
internetového prostředí.“ Při
výběru taky myslete na to, ať má
firma, která vám objednávkové
rozhraní poskytne, zkušenosti
se specifickým gastrooborem.
Protože vy nechcete klasický
e-shop, vy potřebujete objednávky na konkrétní čas, suroviny navíc a podobné vychytávky. Pokud se rozhodnete pro
portfoliová řešení, tyto weby
mají na jedné stránce nabídku
všech restaurací. Takže se člověk o vás dozví na stránkách
poskytovatele, otázka je, jestli si
vás vybere. Další otázka je, jestli
je objednávkový systém přímo
propojen s vaším pokladním
systémem, protože to mnoho
věcí zjednodušuje. Ale nebojte,
nevisí nad vámi Damoklův meč.
Můžete spolupracovat s několika firmami najednou. Dělá
to tak i Matouš Petráň, majitel
dvou bister Dish, ten své zkušenosti sepsal velice obsáhle
na svém Facebooku.

25

HOTELIÉR

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 124

26

HYGIENA JE VÁŠ NOVÝ
MARKETINGOVÝ NÁSTROJ
V době pandemické má

M

rčení čistota půl zdraví jasné
sdělení. Hotely a restaurace
se po znovuotevření

stávají spolutvůrci nového

hygienického standardu a to
je potřeba umět prodat.

Marketing lze obecně definovat jako
činnosti a procesy, které společnost
používá ke komunikaci hodnoty
s potenciálními zákazníky, obchodními partnery a širokou veřejností.
V rámci pohostinství bude úspěch
znamenat předvedení správného
produktu (jako je pokoj nebo služba) se správným sdělením (na základě potřeb a přání spotřebitele)
prostřednictvím správného distribučního kanálu (jako je web vašeho
hotelu nebo online cestovní kancelář) za účelem optimalizace poptávky. A nynější poptávka je jasná:

hosté potřebují vědět, že je o ně
z hlediska hygienické bezpečnosti
postaráno. Podle průzkumu společnosti Tork se dvě třetiny lidí necítí
bezpečně, když toalety a umývárny
nejsou dostatečně uklizené. A pro
mnoho z nich je to i důvod, proč se
do podniku už nevrátí.

Hygiena na očích
Wojciech Nizio, který je brand
activation manažerem společnosti Tork, doporučuje mít hygienu na očích: „K tomu patří
rozmístění stojanů s dezinfekcí

na strategická místa, používání
papírových utěrek namísto elektrických vysoušečů nebo informační nálepky na umývárnách
a toaletách, které hosty upozorní
na dodržování správné hygieny.
Ochrana proti šíření virové nákazy bude při úklidu ještě důležitější
než dříve.“ Proto nezapomínejte
o vašich hygienických standardech informovat. „Obecně: co vidím,
to platí. V mnoha případech tak
může dobře fungovat například
osazení vizuály velkých kontaktních ploch, které dají informaci,

HOREKA FACEBOOK: BUĎME V TOM SPOLEČNĚ

Jak komunikovat hygienická opatření

jaká proticovidová opatření jsou
v prostoru prováděna. Nikdo ale
nečte dlouhá sdělení, takže určitě
je lepší infografické zpracování,“
radí Branislav Janoščík, ředitel
útvaru úklidu SSI Group.
Čistota a bezpečnost se v zásadě
musí stát součástí identity značky
hotelů. Krokem v tomto směru by
mohlo být přidání popisu hygienických postupů do informačního balíčku každého hotelového
pokoje. Poskytnutí přehledného
letáku umístěného na postelích
hostů může ještě více zviditelnit
profil čistoty.

Jaké prostředky
zvolit? A co větrání?
Dobrý úklid a následná dezinfekce
jsou základem bezpečného prostoru. „Pozor ale na to, že dezinfekce

bez předchozího vyčištění povrchů
není účinná ani z poloviny,“ upozorňuje produktový manažer Lukáš
Rom za společnost Kärcher. Podle
něj by se měly například využívat
chemické čisticí prostředky na chlorové bázi v dostatečném dávkování
podle pokynů výrobce, které jsou
vždy uvedeny na zadní straně etikety. „Chemie určená k dezinfekci
by měla být virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce na alkoholové
nebo chlorové bázi. Alternativou
je ale také účinné čistění prostřednictvím páry, varianta bez chemie
totiž může být pro restaurace a zejména návštěvníky příjemnější. Důkladné čištění parou při vysokých
teplotách pomáhá v boji proti většině běžně se vyskytujících bakterií
a inaktivaci obalených virů a v prevenci nových infekcí,“ dodává. Kombinace standardních úklidových
prostředků a následná dezinfekce
ploch virucidními prostředky je ta
správná volba. Nezapomínejte ale
ani na větrání. Ministerstvo zdravotnictví České republiky varuje před
používáním zařízení v recirkulačním režimu, jako jsou ventilátory,
ty jsou obecně povoleny pouze
v místnostech obsazených jednotlivci, protože v recirkulačním módu
nepřivádějí čerstvý vzduch, který by
snížil koncentrace aerosolu, a tok
vzduchu přispívá k cirkulaci aerosolů v místnosti. Podle ministerstva
je nejjednodušší formou ventilace

vyvětrání prostoru otevřením oken.
Místnosti by se měly vyvětrat okny
na začátku pracovní doby a potom
v pravidelných intervalech. Větrat by se mělo krátce a intenzivně,
okny otevřenými dokořán. Doporučuje se doba větrání 3 až 10 minut.
Zdá se, že s covidem-19 to bude běh
na dlouhou trať, opravdu tedy berte
vaše úsilí v zajištění dostatečných
hygienických opatření jako velký
marketingový nástroj a skloňujte
svou snahu na webu, sítích, v e-mailech – zkrátka všude.

Jak a co
dezinfikovat?
Doporučujeme dezinfekci ploch, kde
dochází k častému kontaktu ploch a rukou.
Jedná se zejména o tlačítka výtahů,
kliky dveří, madla eskalátorů atp. Tuto
dezinfekci je vhodné provádět minimálně
třikrát v denním režimu a jednou v době
generálního (nočního) úklidu.
Chemie určená k dezinfekci by měla být
virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce
na alkoholové nebo chlorové bázi.
Antibakteriální dezinfekce není dostatečně
účinná, tedy není vhodná. Virucidní dezinfekce je na etiketě vždy jasně označena,
rovněž jsou na etiketě uvedené časy
působení a návod, jak ji správně ředit.
Obojí doporučujeme maximálně dodržet
– zvyšuje se tak efektivita prováděného
dezinfikování.
Zdroj: SSI Group

inzerce

Jaké jsou zaručené tipy pro zvládnutí krize?
Vy to už dávno víte, protože jsme o tom
10. března psali v HOREKA News.

Vy nedostáváte Horeka News jako tisíce dalších?
Stačí vyplnit e-mail na www.atozregistrace.cz/hrknews
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1. Umístěte informace na vaše webové stránky.
2. Informujte zákazníka o hygienických opatřeních během provádění rezervace.
3. Informujte o vašich hygienických opatřeních i na stránkách u online rezervačních portálů, s nimiž spolupracujete.
4. Dejte vědět o hygienických opatřeních zákazníkovi v e-mailu před příjezdem.
5. Vysvětlujte hostům hygienická opatření.
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Kávový kelímek se stal na jeden den
hvězdou boje proti pandemii. Byl zakázán,
protože… Zkrátka protože. Vláda nakonec
zákaz prodeje kávy do kelímků zrušila,
kávový svět tak dál čelí lockdownu hlavně
formou kávy s sebou. My vás ale již nyní
připravíme na hezčí dny – podíváme se
na kávové trendy roku 2021.

KAVÁRNY TO NEMAJÍ LEHKÉ!
ZKUSTE NAJET NA TRENDY ROKU 2021

P

Kávoví dodavatelé
hledají další kanály
I přes toto nepříliš pozitivní číslo
nálada u dodavatelů káv nijak neklesá: Roman Pacolt, sales director
společnosti Dallmayr Vending &
Office, například říká, že počet jejich odběratelů zůstal prakticky nezměněn. Zatím nikdo nezkrachoval,
jen dočasně zavřel nebo omezil
provoz. „Naopak jsme získali další
nové zákazníky, a to díky tlaku turistů zavřených v České republice
na zvýšení kvality kávy nejen ve velkých městech, ale až na úrovni malého penzionu na Vysočině.“ Podle
něj se situace během dvou tří let
opět stabilizuje, tudíž se připravuje
na další růst.
Jacobs Douwe Egberts také nezahálel a snažil se aktuálně reagovat
na situaci. Vyvinul například kávové

koncepty na zvýšení hygieny kávy
(bezobslužné kávové koutky, antivirové fólie, coffee to go). „Připravili
jsme velmi zajímavé inovace a uvedeme je hned po skončení vládních
opatření,“ dodává Martina Puchmelterová. „Rok 2020 byl specifický asi
pro všechny. Situace v segmentu
HORECA nás donutila improvizovat a museli jsme se zaměřit i na jiné
prodejní kanály. Díky tomu jsme
zabránili, aby propady prodejů byly
fatální,“ říká Jiří Čad, ambasador &
master barista SCA Professional NP
CZ&SK.
Totéž se dělo u české pražírny
výběrové kávy doubleshot, kde
prodeje zrnkové kávy koncovým
zákazníkům tvořily asi 30 % obratu
společnosti. Teď je to 40 %. „Také
proto jsme celý loňský rok věnovali
vylepšování e-shopu a jeho služeb,
aby nakupování bylo jednodušší
a zákazníci se dozvěděli o své kávě
maximum. A práci na něm se věnují
i naši baristé nebo servis, protože
propouštět nechceme, a tak se snažíme každému najít práci,“ říká Jaroslav Tuček, spoluzakladatel a spolumajitel české pražírny výběrové
kávy doubleshot.

Ničivé dopady
uzavírají kavárny
Doubleshot nepraží a nedodává
kávu jenom do pohostinství a koncovým zákazníkům, provozuje i tři
pražské kavárny. Jaroslav Tuček si
také zkusil, jaké je to na druhé straně: „Dobu, kdy musejí být kavárny
zavřené, také věnujeme rekonstrukci té nejstarší z našich – Mému šálku
kávy. Když už musíme mít zavřeno,
tak ať to aspoň využijeme.
Jak to hodnotit – už si prostě všichni přejeme, ať nastane ten nový

Káva Dalgona je korejský trend šlehané kávy, který byl poprvé propagován na TikToku
v březnu 2020 a v příštích osmi měsících ho sdílely miliony lidí. Káva Dalgona obsahuje čtyři přísady: kávu, cukr, vodu a mléko. Je to vlastně takové cappuccino obrácené
naruby. Šlehá se totiž káva s cukrem a trochou horké vody, ne mléko. A když už novinku
připravíte, nebojte se ji sdílet pod #dalgonacoffeechallenge. Je to totiž trendy!

pocovidový stav, ať už bude jakýkoliv. Hlavně ať už nemusíme čekat
každých pár dnů, co se zase stane,
a po nocích plánovat směny a úpravy podle toho, co se zrovna dozvíme na tiskové konferenci.“
Pokles kaváren společnosti doubleshot je obrovský nejen proto, že
měli většinu roku omezený provoz,
navíc ale několik měsíců neměli
otevřeno vůbec. Jaroslav Tuček
vysvětluje: „Nejdříve se před kavárnou Místo rekonstruovala v době
jarního lockdownu ulice a nebylo možné mít výdejové okénko.
Na podzim jsme pak uzavřeli Můj
šálek kávy pro rekonstrukci. A ani
espresso baru v Alza.cz se nevyhnula rekonstrukce prostor, ve kterých
ho provozujeme. Ale vlastně jsme
rádi, že tohle všechno neprobíhalo
v době, kdy bychom mohli jinak mít
standardně otevřeno. Každopádně propad tržeb oproti roku 2019
je zhruba 70 %.“ Situace v hlavním
městě rozhodně není nijak růžová.
Kavárenský řetězec CrossCafe se
rozhodl uzavřít svých pět poboček v hlavním městě. Podobnou
cestu zvolil v Česku i další řetězec
kaváren, a to Costa Coffee, který
se rozhodl dočasně uzavřít velkou
část svých provozoven. „Výdejová
okénka pro nás vždy znamenají
propad v tržbách o 60 až 80 % podle jednotlivých regionů. V Praze se
pohybujeme dokonce nad 80 % celkových tržeb,“ upřesňuje čísla Lukáš
Jícha, manažer rozvoje sítě kaváren
CrossCafe original. V této nelehké době se proto CrossCafe začala poohlížet po dalších kanálech:

„Testovali jsme vlastní rozvoz, dlouhodobě spolupracujeme s platformou Dáme jídlo, kde se nám velice
osvědčil rozvoz snídaní.“

Instagramové novinky
a zdravé varianty
Na začátku článku jsme vám ale
také slíbili, že budeme mluvit o trendech. Po dlouhé a těžké době si jednou, až se otevřou zahrádky, hosté
budou chtít dopřát. Čím je tedy
okouzlit? Jiří Čad říká, že připravuje hodně nových kávových nápojů,
které budou založeny převážně
na kombinaci kávy a čerstvého ovoce v různých formách. „Chystáme
jak teplé, tak i studené kávové nápoje a zákazníci se mají na co těšit. Kávové nápoje budeme průběžně zveřejňovat na webu a sociálních sítích
včetně receptur. Na jaře zákazníkům představíme nové bezlaktózové hrachové mléko, které je vhodné
jak pro přípravu mléčných espresso
nápojů, tak pro přípravu nápojů,
které nejsou spojené s kávou.“
CrossCafe před letní sezonou vždy
přichází s novinkami a letošní rok
tomu nebude jinak, zákazníka potěší limitovanou verzí ledových káv
s příchutí Piña Colada nebo novinkou Grepresso (espresso tonic
s příchutí grepu). A právě v těchto
příkladech můžete vidět, i jaké budou trendy.
1.Novinky inspirované světem (viz
box)
2. 
Zdravé varianty – matcha, zlaté
mléko
Tak vzhůru k objevování nových
chutí. Ať jste na otevření připraveni.
inzerce

Pro očkované se v Izraeli otevřou hotely.
Ale to už dávno víte, protože jsme to psali
na našem webu 18. února.

Vy nenavštěvujete www.horekaweb.cz jako tisíce dalších?
Tak ho začnĚte sledovat!
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Podle dat společnosti Data Servis
– informace současná práce z domova snížila spotřebu kávy s sebou, kterou si zaměstnanci cestou
z práce nebo do práce pořizovali
v on-tradu. Přestože dnes kavárny
otevřené být nemohou, mohly by
fungovat alespoň formou výdejního okénka. Nicméně s chybějící
poptávkou zaměstnanců se spoustě z nich nevyplatí provoz v době
karantény udržovat. V ČR mělo
na začátku roku 2021 funkční okénko necelých 40 % kaváren, v Praze
ještě méně. To potvrzuje i Martina
Puchmelterová, marketing & trade
marketing manager professional CZ
ze společnosti Jacobs Douwe Egberts: „Pražské hotely a kavárny byly
zasaženy covidovou situací téměř
celý rok, v regionech jsme v době
letních měsíců zaznamenali návrat
k prodejům z roku 2019.“

Tip na novinku káva Dalgona
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OBCHODNÍ ODDĚLENÍ VELVYSLANECTVÍ THAJSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ MORÁLNĚ PODPOŘILO A OCENILO
PRACOVNÍKY ODBĚROVÝCH CENTER NA COVID-19:
POSLALO JIM STO OBĚDŮ „THAI SELECT“

30

V

Odbor podpory mezinárodního obchodu DITP thajského Ministerstva obchodu vyjádřil prostřednictvím Obchodního oddělení
Velvyslanectví Thajského království v Praze morální podporu a ocenění pracovníkům dvou odběrových center na testování covid-19, která spravuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí. Thajská restaurace Rattanakosin, jedna z pěti držitelů certifikátu kvality Thai Select, pro ně připravila celkem 100 obědových krabiček.

Ve složité době boje s pandemií
covid-19 se Obchodní oddělení
Velvyslanectví Thajského království rozhodlo ve spolupráci
s thajskou restaurací Rattanakosin (držitelem certifikátu Thai Select) morálně podpořit a ocenit
pracovníky odběrových center

na testování covid-19 za jejich nesmírné úsilí a pracovní nasazení.
Poskytnutá podpora čítala 100
obědových krabiček připravených thajskou restaurací Rattanakosin, která je jedním z pěti držitelů certifikátu kvality Thai Select.
Dodávka thajských jídel proběhla

celkem třikrát v průběhu února.
Thai Select je certifikát udělovaný
Odborem podpory mezinárodního obchodu DITP thajského
Ministerstva obchodu thajským
restauracím z celého světa, které
používají stejné kuchařské postupy jako v Thajsku a také stejné

ingredience, jako je thajská rýže,
bylinky, curry pasty, omáčky a další. Certifikace Thai Select zaručuje
autenticitu připravených pokrmů.
Více informací o restauracích Thai
Select v Praze, projektech a kampaních naleznete na stránkách
www.thaitradeprague.cz.

novinky
APERITIVY
Ciao Spritz – originální
italské osvěžení!

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
Zážitek z chuti v nové formě od Mattoni

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

Unikátní příchutě a jedinečné osvěžení. To je nová řada ochucené
minerální vody Mattoni v plechovkách. Revoluční novinka
na českém trhu přináší spojení prémiové minerální vody Mattoni
a plné chuti ovoce ve vyhledávaném a trendy balení. To vše bez
barviv, konzervantů a umělých sladidel. Novinky v plechovce
o objemu 500 ml jsou jemně perlivé a ve třech oblíbených příchutích: Multi, Black a Cedrata.
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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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
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COFFEE BREAK

Jana Dorčáková
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TIBOR
BIELIK
Z
CPI
HOTELS:
NAŠE ZÁMĚRY SE V ROCE 2020 NENAPLNILY ANI NA 25 %

V

Stát v čele hotelu, který je jako
stvořený pro kongresy a akce
a jeho klientela byla vždy

primárně zahraniční, v době

koronakrize nemusí být žádný

med. Mnozí by možná podlehli

bezmocnosti a trudnomyslnosti,
Tibor Bielik sice minulý rok

nevidí nijak zářně, dokáže ale

mluvit i o jeho pozitivech a nepochybuje o lepších zítřcích.

Vedete jeden z největších
kongresových hotelů v České
republice. Kolik akcí se mělo
v roce 2020 v hotelu konat a kolik
z nich se nakonec stihlo a povedlo
zorganizovat?
V Clarion Congress Hotelu Praha máme přes 4 000 metrů čtverečních kongresových prostor,
disponujeme úplně novým, moderním banketovým poschodím,
které jsme před koronakrizí nákladně zrekonstruovali. Celkově
nabízíme 29 zasedacích prostorů,
od malých salonků až po velký
sál s osm metrů vysokými stropy
pro kongresy a koncerty. Dispozičně obsloužíme naráz až 2 500

osob. Ročně se uspořádá víc než
400 kongresů, prodejních výstav,
veletrhů, meetingů anebo jiných
společenských událostí, včetně
velkolepého silvestrovského galavečera pro skoro 800 lidí. Bohužel
se naše záměry v roce 2020 nenaplnily ani na 25 %.

Povedlo se Vám zorganizovat
nějaká vrcholová setkání
sportovců, jak to vše probíhalo?
Ano, u nás tradičně organizujeme také různé sportovní akce,
případně nabízíme pravidelné
ubytovací a stravovací možnosti
hokejovým klubům, které v Praze
hrají své zápasy v blízké O2 aréně.

V druhé polovině léta jsme hostili účastníky SuperBall 2020 – to
jsou mistrovství světa ve freestyle fotbalu, na konci listopadu se
v Praze uskutečnilo mistrovství
Evropy v judu 2020. Poskytli jsme
organizačním týmům a účastníkům akce hotelové služby v režimu „bubliny“, ve kterém jsme se
dokázali o hosty postarat od momentu příchodu do hotelu přes
následné otestování, karanténu
během čekání na výsledky testů
až po následné ubytování a stravování. Velikost našeho hotelu
nám umožňuje všechno uzpůsobit tak, aby byly dodrženy přísné
požadavky na „social distancing“,

HOREKA WEB: VŠE NA JEdNOM MÍSTĚ

CPI Hotels je první hotelovou sítí
v České republice vůbec, která
používá digitální nástroj Protel
Voyager. Co vše umožňuje?
Voyager je komplexní systém,
jednoduše a ve zkratce bych to
shrnul asi takto: Protel Voyager
je mobilní cestovní aplikace pro
hosty. Umožňuje našemu hotelu poskytovat personalizované
služby, které jsou kontextově relevantní pro komplexní zážitky
našich hostů – obzvláště v současné době, kdy je zvýšená poptávka
po bezkontaktních registracích.
V podstatě si host přes Voyager
udělá online check-in, při příchodu do hotelu si v dedikovaném
„fast-pass“ okénku na recepci
ověříme totožnost, a on si už jenom vyzvedne karty od pokoje.
Aplikace Voyager ale nabízí hostům extra služby k doobjednání,

přímou komunikaci s hotelem
a všechny informace, které potřebují k pobytu, jako například:
• detailní podrobnosti
o rezervaci,
• pre-check-in extras, doplňkové služby, které si může host
zakoupit před příjezdem,
• informace o hotelu a přímá
komunikace se zástupcem
rezervačního oddělení,
• zjednodušená registrace předem – bezkontaktní možnost
se předem registrovat,
• objednání pokojových služeb,
gastronomických specialit
a dalších add-ons na zpříjemnění pobytu na přesně předem
domluvený čas,
• všechny účtenky a faktury
na jednom místě,
• jednoduché a hlavně bezkontaktní odhlášení z hotelu.

Zavedli jste také přísná
hygienická opatření: Všichni
vaši zaměstnanci nosí ochranné
pomůcky. S prádlem zacházíte
s maximální opatrností, aby se
zabránilo možné kontaminaci.
Často dotýkané oblasti jsou
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případně stravování. Akce proběhla ke spokojenosti všech a my
jsme si v praxi vyzkoušeli, že umíme zabezpečit všechno tak, aby
se u nás hosté cítili příjemně, bezpečně a všechno probíhalo bez
komplikací pro hosty či pro nás.
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pravidelně dezinfikovány.
Hygienické směrnice hotelu
jsou i v pokojích. Nepotřebné
dokumenty a letáky byly
odstraněny z místností. Při
úklidu také otevíráte okna.
Pravidelně sanitujete vybavení
pokojů. Každá místnost
je dezinfikována čističem
vzduchu ProZone, speciálním
generátorem ozonu, který
eliminuje nepříjemné pachy
i vzdušné viry a bakterie. Všichni
Vaši zaměstnanci prošli školením
pro přísnější pravidla… Jak na ně
reagovali hosté na jaře?
Všechno to, co zmiňujete, jsme
zavedli a samozřejmě ověřili praxí a doladili tak, aby to fungovalo
a co nejméně obtěžovalo hosty.
Zároveň jsme byli mezi prvními,
kdo v Praze zavedl „self check-in“
a „self check-out“ samoobslužné
kiosky a již zmiňovanou aplikaci
Voyager. Jsme součástí sítě CPI
Hotels, která má velice přísný
program Safe Stay, ale i celosvětové sítě Choice Hotels, která má
hygienická pravidla na ochranu
zdraví hostů i zaměstnanců a interní program Clean Captain, který zaručuje, že jsou zaměstnanci
hotelu řádně zaškoleni na rychle
se měnící nařízení a doporučení, která s okamžitou platností

aplikujeme do praxe. Snažíme se
poskytovat stejný rozsah služeb
a hosté tuto snahu oceňují. Cítí se
u nás bezpečně.

Pocítili jste na podzim, se
zhoršující se epidemiologickou
situací, také menší počet hostů,
anebo to připisujete sezoně
po létě?
Jsme jedním z největších kongresových hotelů a velká část
naší klientely je ze zahraničí. Se
zavřenými hranicemi a omezeními ohledně maximálních počtů
účastníků hromadných akcí jsme
zasaženi jako málokdo. Musíme si
uvědomit, že kongresy a hromadné akce všeobecně byly první,
které se zrušily, a budou poslední, které se rozvolní. Tím náš segment trpí jako málokterý jiný, ale
pevně věříme, že se to již v blízké
době pohne směrem k světlejším
zítřkům. Nic jiného nám ani nezbývá, jenom doufat.

Nyní je hotel zavřený – kolik stojí
jeho denní chod naprázdno?
Je to přímo nevyčíslitelné, protože jedno jsou náklady na energie,
další na mzdy lidí, kteří musejí
objekt hlídat, a další je ušlý zisk.
Měsíčně se bavíme určitě o milionových částkách.

Jak hotel udržujete v kondici?
Stále je tu možnost pořádání
akcí pro zaměstnance jedné
společnosti anebo nabídka ubytování pro účely služební cesty.
Bohužel, nic jiného nám momentálně platná nařízení vlády
neumožňují.

Rok 2020 vás naučil zkoušet
v práci nové věci, co konkrétně?
Bylo toho samozřejmě hodně,
zaměřili jsme se na trhy a segmenty, které do té doby nebyly
naší cílovou skupinou. V rámci
ubytování jsme nabízeli naše
zařízení pro potřeby vlády ČR,
nabízeli jsme apartmány v rámci programu Hotel Office, kdy
mohli zájemci pracovat z hotelu.
Zkoušeli jsme rozvoz jídel, otevřeli jsme „food truck“, technologicky jsme upgradovali systémy,
zavedli kiosky, personálně se některé pozice sloučily, zaměstnanci museli být víc flexibilní a multifunkční, a i my jsme samozřejmě
přešli do online prostředí – ať už
možnostmi pro virtuální nebo
hybridní konference anebo formou virtuální prohlídky či online
„site inspection“.

Před devíti měsíci jste v hotelu
přivítali první zahraniční

klientelu po první vlně.
Jaké procento tvořila ve vašem
hotelu zahraniční klientela
a odkud byla?
Standardně tvoří zahraniční klientela velmi velkou a významnou
část našich hostů. Po rozvolnění
ale začaly platit restrikce v cestování nejenom v rámci pravidel
České republiky, ale především
v zahraničí. Naše tradiční klientela
z Asie a Ruska skončila okamžitě
a ani netušíme, kdy se vrátí, další

Tibor Bielik
Tibor Bielik pracuje v pohostinství více než 20 let. V roce 2000 začínal v tomto sektoru jako
banketový asistent. Vypracoval se až na pozici General Manager, díky které vedl osm let
hotel Mamaison Residence Šulekova v Bratislavě, poté působil skoro sedm let v Mamaison
Hotelu Riverside v Praze, kde byl zodpovědný za vedení a rozvoj hotelu butikové sekce,
která patří do řetězce CPI Hotels a.s. Od ledna 2019 vede jeden z největších kongresových
hotelů v České republice s 559 pokoji, a to Clarion Congress Hotel Prague.
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abychom ochránili nejrizikovější
skupiny, které jsou touto nemocí
ohroženy. Ale dovolím si tvrdit,
že hotel je velmi bezpečné místo, o čemž svědčí i analýzy a statistiky nízké procentuální míry
možnosti nákazy v hotelových
provozech.

Kontaktovala některý z vašich
hotelů od března hygiena kvůli
trasování?

segment ze Španělska a Itálie se
nedostavil vůbec. Přijelo jenom
pár autobusů z Německa, ale
po zhoršení epidemiologické situace se stornovaly i jejich zájezdy.
Proto jsme se museli zaměřit jen
na domácí klientelu a samozřejmě
hosty ze Slovenska a Polska.

Jaký to byl propad
oproti roku 2019?
Obrovský. Ztrátou tržeb v kon
gresovém segmentu, skupinové

turistice, zrušením koncertů, veletrhů a sportovních akcí jsme
nedosáhli ani 30 % předpokládaných tržeb.

Mnozí argumentují i tím, že
hotely jsou bezpečná místa.
Vy sám se covidu-19 nebojíte?
Ne, opravdu se covidu jako takového nebojím, ale přirozený
respekt mám. Absolutně nezlehčuji tuto nemoc a všichni musíme udělat, co je v našich silách,

Ano, byli jsme kontaktováni hygienou a samozřejmě jsme byli
nápomocní. Musím ale uvést, že
to bylo za celou dobu jen jednou,
přičemž hygiena sama přiznala,
že na trasování nemají kapacity.

Proč podle vás musejí hotely
nadále platit koncesionářské
poplatky a autorské poplatky,
když hotely i restaurace zejí
prázdnotou? Nezkoušeli
jste komunikovat i s těmito
institucemi?
K tomu bych řekl, že je to samozřejmě nesmysl. Nevidím důvod,
proč je to tak, když i magistrát

města pochopil, že jsme sektorem, kterému je potřeba pomoci,
a odpustil hotelům výběr městských poplatků z pobytu. Jsme
členem Asociace hotelů a restaurací, takže samozřejmě jednání
se zúčastněnými institucemi probíhají na této úrovni. V tomto musím AHR pochválit a vyzdvihnout
jejich tlak a aktivity, které rozhodně HoReCa segmentu pomáhají.

Vidíte někde světlo na konci
tunelu?
Určitě. Vidíme ho stále blíž a blíž
– hlavně programem očkování
a případných covid pasů, kdy by
se mohlo minimálně na úrovni
EU rozvolnit cestování pro covid
negativní a očkované občany,
i když já osobně to vidím jemně diskriminačně. Bohužel ale
přesnou koncepci anebo detailní
definici tohoto plánu dosud neznáme, i když se o něm mluví již
dlouho, ale vzhlížíme k ní, protože je to cesta, která nám umožní
vrátit se do toho, co bychom nazvali novým normálem.
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MĚLI BYCHOM ŽÍT AMERICKÝ SEN,

MÍSTO TOHO SE SNAŽÍME PROBUDIT
Z ČESKÉ NOČNÍ MŮRY, ŘÍKAJÍ MAJITELÉ
OCEŇOVANÉ PANELKY V LULČI

M
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Na Vyškovsku se stal zázrak. Gastrozázrak. Na rozdíl od ná-

kempu, který budovali od píky,
od první maringotky,“ dodává.

boženských zjevení za ním však nestojí nadpřirozená síla,

Domů k lomu

ale „obyčejná“ lidská práce. Tvrdá práce, která se vyplácí,

Přirozeně tak přemýšleli, kudy
dál. „Tehdy se ke mně doneslo, že
provozovatel kiosku u Libuše s tím
chce seknout. Nemuseli jsme se rozhodovat dlouho, míst s tak neuvěřitelným kouzlem a potenciálem je
opravdu málo,“ vysvětluje Ondřej.
Malá cestopisná odbočka: zatopený lom Libuše se nachází v obci
Luleč na Vyškovsku. Jde o malebnou vodní plochu zakousnutou
do skal a lesního svahu na místě
bývalého kamenolomu.
O jeho vybudování se postarali
skauti na konci třicátých let minulého století a díky tomu v sobě
spojuje kouzlo prvorepublikové plovárny (s jeho skákadly
a do skály vyrubanou kamennou
skluzavkou) s naturelem koupání
v panenské přírodě.
A vedle lomu Panelka. Tehdy
ovšem ještě Restaurace a pizzerie
u Libuše, abychom byli přesní.

řeklo by se. To bychom však nesměli žít v České republice v roce 2020. Ondřej Brunclík a Šárka Mieglová mohou
vyprávět klasický příběh drobných podnikatelů v gastronomii

M

za časů koronaviru. A vlády Andreje Babiše. Příběh víc hořký
než sladký. Příběh, kde je každá radost vyvážena nekončící
řadou facek a nepředvídatelných ran pod pás.

Mohla by to být klasická moderní story, kterak se dva mladí
a zcestovalí lidé rozhodli usadit
na Moravě a na pozadí nádherného prvorepublikového lomu
v Lulči nedaleko Vyškova, odkud
Ondra pochází, začít zužitkovávat
bohaté zkušenosti, které nabrali
ve světě.

Láska od vody

„U Libuše jsem strávil dětství. Je to
evropský unikát, místo s naprosto
jedinečnou atmosférou,“ vypráví

Ondřej. Svou životní partnerku
Šárku poznal u vody. „Pracovala v rodinném kempu na Vltavě
a upřímně: pokukoval jsem po ní
už od své první vody na střední,“ usmívá se. Ve Vyškově měl
tehdy malou stavební firmu, díky
čemuž byl schopný naordinovat si na pár týdnů „prázdniny“
v kempu. Se Šárkou za výčepem.
„Bylo nám fajn, klapalo nám to
a po čase nás navštívil čáp a potom i vrána. Tou dobou navíc
Šárčina rodina přišla o pronájem

Langoš, smažák,
hrancle. Svatá
trojice českých
koupališť
„Táta vždycky říkával: jde se na panel. Kvůli výrazné střeše kiosku.

Ten tehdy představoval naprostý
evergreen českého koupání. Čtyřicet ve stínu a na stánku smažák,
něco pro děti ve smyslu hranolky
a k tomu langoš,“ vypráví Ondřej.
Gastronomie každé země je
do určité míry ovlivněna jejím
společensko-historickým
vývojem. Českou kuchyní se proto,
a jde o věc empiricky dobře ověřitelnou, výrazně line odér přepáleného tuku normalizace.
„V Česku je prostě zajetý, že
u vody se jí smažený. Nikoho se
nechceme dotknout, vážíme si
každého, kdo dělá v gastru, ale nikdy jsme nechápali, proč se sakra
nikdo nekousl a neřekl si: přece
nebudeme ve vedru u vody jíst
tohle,“ vysvětluje Ondřej. „Musí
to jít jinak, není důvod, proč by
nešlo.“

Svět v Panelce,
langoš u Neřestí
S majitelem si plácli v lednu minulého roku a s kioskem to vzali
od podlahy. „Nezůstal tu kámen
na kameni,“ popisuje Ondřej.
Rodila se Panelka. Z bizarní a ponuré oranžovo-šedé do vzdušné
bílé. Z bufetu položeného na základech smaženého standardu
k místu, kde si po procházce
lesy Drahanské vysočiny dáte
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vynikající vietnamské bun bo nam
bo, thajské červené kari nebo domácí bramborové noky s jahodami a zakysanou smetanou.
Místo, které se sborem nových
obdivovatelů napříč krajem i republikou sbírá i uznání z odborných kruhů a kde vedle místního
automechanika, jenž si po práci
skočil na pivko a skluzavku, srká
domácí limču i herec z Brna a poctivou zelňačku fotí foodblogger
z Prahy.
„I ten langoš si u nás dáte, nejsme
naivní. Ani se nechceme nad nikoho povyšovat. Smažák, langoše,
vafle nebo grundle dostanete. Jen
tu mají své vlastní místo: v Chýši
neřestí,“ usmívá se Ondřej, zatímco hodí hlavou směrem k menší
budově vedle Panelky. Dvě okénka, dva světy. Místo bití doplnění.

Pět set za měsíc.
Někdy i víc
Hned první rok provozu nabrala
Panelka přesně ten šílený spád,
který je vlastní pro podniky letní
sezony. „Je to vlastně sebevražedný byznys. Jedete už od rána
s příchodem prvních koupajících a končíte v noci s odchodem těch, pro které je noc krátká.
V létě nadřete i pět set hodin měsíčně. Jdete na hranici fyzických
i mentálních možností s tím, že
přes zimu dáte na chvilku nohy
nahoru a možná se i někam podíváte,“ popisuje Ondřej.

Katalyzátor covid
Turbulentní rok 2019 se však
v zimě, v době zaslouženého odpočinku hospodských nabírajících síly na další půlroční sprint,

překulil do letopočtu 2020.
A dnes už všichni víme, že chvíli
nato zaklepal na dveře pozdrav
z Číny.
Koronavirus měl na Panelku paradoxně neblahý a zároveň pozoruhodný vliv. Na jedné straně výrazné
omezení v podobě všech možných
i nemožných zákazů a z nich plynoucí ekonomické ztráty, na druhou nakopnutí podniku díky nutnosti naučit se plavat ve vodách,
do kterých by mladé podnikatele
běžný proud nezanesl.
„Měli jsme dvě možnosti. Buď se
z toho rozbrečet, nebo se kousnout a něco vymyslet,“ popisuje
Ondřej. „Je zvláštní, jak se člověk dokáže v mezních situacích
vzepnout. Naše celé podnikání
bylo před koronou postavené
na výletnících a návštěvnících

lomu. Abychom ale mohli za lock
downu vůbec něco prodávat,
museli jsme za lidmi,“ vysvětluje
Ondřej. Na koleni tak začali s rozvážkou a intenzivní prezentací
na sociálních sítích.
„Základním kamenem našeho
úspěchu je bez debat kuchařský um mé partnerky. Šárka umí
opravdu skvěle vařit. Kdo zkusil,
ví,“ chválí Ondřej. Šárčiny parádičky moderní světové i domácí kuchyně pod značkou Panelka se tak
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rychle dostávaly daleko za původní obzor lidí, kteří znali lulečský
lom a gastronomické umění dvojice, jež obývá kiosek vedle něj.
Koronavirus se paradoxně stal
hlavním katalyzátorem změny.
Motorem vývoje, který by podle
Ondřeje trval tři, čtyři nebo pět let.

Živo u Libuše
A nezůstalo jen u gastra. Během
letošního roku se Luleč stejně
překvapivě jako výrazně zapsala

i na seznam míst, kde nachází
domov kvalitní kultura. Ondřej
vzpomíná: „Začalo to koncertem
starých rockerů, pak se hudební
dramaturgie ujal náš kamarád Tomáš Poprik a spolek KAFARA, ti
dali kultuře na Panelce profesionální směr. O zbytek už se postarali lidi a atmosféra místa,“ která
je v Lulči magická, nutno doplnit.
Na Panelce bylo živo. Koncerty
střídalo divadlo, divadla zas doplňovaly výstavy. „Měli jsme tu

výstavu oblíbeného TMBK, hrál
tu Komediograf, zastavilo se i dětské divadélko. Obecně toho tady
pro děcka chceme dělat spoustu.
Malovánky, sportovní akce a podobně,“ dodává Ondřej.

Na obecním ne
Jenže. Každá kulturní, sportovní
či komunitní pohádka má u Libuše jeden malý háček. Areál Panelky je v těsném spojení s obecními pozemky, na kterých leží

například přidružené antukové
hřiště na míčové sporty. A pod
obecní antukou leží zakopaný
pes.
„Osm z devíti zastupitelů Lulče je
z klubu ANO. V kontradikci k tomu
visí nad okny našeho kiosku podobizna Havla a Masaryka. Má to vliv?
Těžko říct. V lásce nás ale zrovna
nemají,“ popisuje Ondřej.
Antipatie k mladým „náplavám,
co si dovolily měnit věci na vesnici, se neprojevují při řešení

COFFEE BREAK

Redakce Brněnské drbny kvůli ověření informací o zákrocích na Panelce kontaktovala Policii ČR. Podle policejního mluvčího Petra Valy však policisté ze zákona nemohou
sdělit žádné konkrétní údaje o konkrétních výjezdech ke konkrétnímu místu či zařízení.
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nařízení?“ popisuje Ondřej.
Vzápětí upozorňuje, že nikdy
nešlo o policejní přepad v době
zákazu vycházení a zároveň často nešlo o jednu policejní hlídku.
„Nepřijede jedno. Stylem kobra
jedenáct sem najedou rovnou tři
auta. Šest osm uniformovaných.
Úderka,“ dodává.

84 : 0
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zásadních problémů, ale u maličkostí. U malicherností, které
bohužel stojí v cestě výborným
nápadům.
„Přes švagra jsme domluvili, že
by na Panelku mohl přijet Tomáš
Satoranský, těsně před basketbalovým mistrovstvím světa, kde naši
zazářili. Představte si to: hvězda
NBA v Lulči. Podpisová akce pro
děcka, házení na koš s hráčem světového kalibru,“ vypráví Ondřej.
„Jediné, co jsme potřebovali, bylo
svolení obce postavit na okraji antukového hřiště basketbalový koš.
Na vlastní náklady. Chtěli jsme jen
štempl, že tady na tom křížku
bude stát koš pro děcka z Lulče,
za kterými přijede světový formát.
Co myslíte, nepřijel. Proč? Na obecním nic stát nebude. Tečka.“
Do této chvíle byl příběh Ondřeje a Šárky spíše sladkým než

bolným. Dřina se vyplácela, vložená energie měla návratnost v podobě úspěchu u lidí i v byznysu.
Nesouhra s obecní samosprávou
byla v porovnání s tím, co čekalo za dveřmi, pouhým klacíkem,
přes který se překročí a mávne
za ním rukou.
Ta pravá hořkost měla teprve přijít a nesla společný podpis: s pozdravem stát.

Linka Vyškov–Luleč
Začalo to s lockdownem. Šárka
s Ondřejem se vrhli do rozvozu
jídla, přitom však zůstalo otevřené výdejní okénko. Ostatně stejně
jako kdykoli jindy v roce, korona
nekorona.
Návštěvnost byla na jaře téměř nulová. „Pamatujete si, jak to vypadalo v prvních týdnech koronaviru:
prázdné silnice, prázdné ulice.

Pokud nemusel, nikdo nikam nechodil. Ani sem,“ popisuje Ondřej.
A tehdy to začalo. Trampoty s výletní turistikou policejních složek
na lince Vyškov–Luleč. „Média
byla tehdy plná případů, kdy policisté dávali pokutu deset tisíc
lidem v parku, že neměli roušku – a tahle represivní policejní
absurdita brzy zavítala i k nám,
do prázdného kiosku v sotva tisícové dědině.“
Stačilo, aby se zastavilo pár lidí při
návratu z procházky v přilehlém
lese na čaj a společnost jim v okamžiku dělali strážci zákona.
„Jsou sehraní a používají tradiční metody represivních složek: navození pocitu provinění
a strachu. Na scénu napochodují
po severokorejsku, nepozdraví
a rovnou na člověka nastoupí:
Co děláte venku? Proč porušujete

Policejní návštěvy nedokáže Ondřej popsat jiným slovem než buzerace. „Nevydržel jsem to a začal
si jejich návštěvy čárkovat. Bylo
to absurdní, groteskní, smutný
a nervy drásající zároveň,“ přidává na intenzitě Ondřej.
Výsledek? „Celkem 84 policistů.
Slovy osmdesát čtyři uniforem.
A víte, kolik jsme dostali pokut
za údajné porušení všeho možného či nemožného? Nula,“ odmlčuje se. „Desítky, vyhozené
desítky, možná stovky tisíc korun
z našich daní, aby pánové zjistili,
že nikdo nic neporušil, ale stihli
přitom nehoráznými taktikami
buzerovat každého, kdo se provinil jen tím, že chtěl na čerstvý
vzduch,“ pokračuje.
Přitom zmiňuje datum 17. listopadu, kdy se vzhledem ke státnímu
svátku sešla u Panelky asi třicítka
lidí. Na ploše zhruba poloviny
fotbalového hřiště, venku. Navíc
v době, kdy nebyl zákaz shromaž
ďování ani vycházení. „Přijela
tři policejní auta. Velitel zásahu
vyskočil a začal diktovat: Ty si
stoupni sem a zajisti, ať nikdo neproklouzne. Ty legitimuj tuhle skupinku a tuhle rodinku. Ty všechno
natáčej, ty se zaměř na kiosek.“
Nula pokut a nula vysvětlení. „Jen
arogance a zastrašování. Z těch
čtyřiaosmdesáti strážníků, co
k nám za korony přijeli, nás pozdravili dva. Co je ale horší, nikdo
z nich nám nebyl schopen říct, co
vlastně porušujeme.“

Musíte provokovat?
Jindy prý zase policisté ani nevystoupili z auta. Místo nich se lomem rozlil nepříjemný hlas z amplionu s rozkazem, aby se lidé

kde nějaký samozvaný strážce
pořádku nejspíš žhaví drát pokaž
dé, když se u Libuše pohne list.

Díky, Andreji
Pokud se na letošní rok podíváme s nadhledem, nepředstavují
problémy s policií ani neshody
s obcí pro mladé podnikatele
z Panelky pomyslný vrchol ledovce problémů. Tím je, a desítky tisíc provozovatelů restaurací
z celé republiky by mohly podepsat, katastrofální přístup státu
k současné pandemii.
Zavírání restaurací ze dne na den.
Bez náhrad, bez reálné pomoci.
Ze sta na nulu. A pak do hlubokých minusů.
Podle Ondřeje nejde v posledních měsících o nic jiného než
o boj o přežití. Přežití vydřeného
a právě vzkvétajícího podniku
v kdysi prosperujícím oboru, který se však řítí k zemi jako celek.
„My máme tu výhodu, že jsme
relativně mladí. Představte si ale
situaci těch zasloužilých pánů hospodských. Třicet let kšeft, pár roků
před důchodem. Za léta ušetřených pár drobných a teď stojí před
rozhodnutím, jestli ze dne na den
skončit s něčím, co celý život budovali, nebo do toho vrazit to
něco málo, co si ušetřili, s tím, že

Živnostníci neprosí
Malí podnikatelé přitom podle
Ondřeje nejsou zvyklí stát s nataženou rukou. „Živnostníci neprosí. Živnostníci jsou zvyklí si
na všechno vydělat sami. Živnostníci chtějí jen svobodu k tomu,
aby mohli dělat, co umějí. Nikoho
o nic nežádají, nikoho nevysávají,“ prohlašuje Ondřej přesvědčeně. „Tedy, ti opravdoví, ne ti
z Čapáku,“ dodává.
Při hovoru se dostává do ráže – není
divu. „Pokud mluvíme o nějaké,
ve velkých uvozovkách ,pomoci´
státu, nestačí srazit nás na kolena,
my se musíme ještě plazit.“
Mluví o byrokratické pasti, kterou
se musí podnikatelé při žádostech o pomoc probít. Co druh
pomoci či úlevy, to jiný úřad. Co
žádost, to několik stránek obsahujících desítky kolonek, přičemž
vyplněny musí být správně, přestože se dají vyložit rozličně. Nad
každým příspěvkem visí navíc
jako Damoklův meč hrozba (či
spíše příslib) „zakleknutí“, pokud
se nesplní nějaká z podmínek
pod čarou, kterou si podnikatel
nepohlídá nebo přehlédne.
„Sto neoprávněně čerpaných milionů na pekárenskou linku stát

zpátky nechce. Za dvacet tisíc ale
hospodského potahá, zaklekne
a rozdrtí. Taková je pomoc státu, takový je dnešní stát,“ uzavírá Ondřej.

Tahle země nechce
být pro slabý
Příběh Panelky je vlastně výmluvným obrazem doby. Nekonečná
řada malých aktérů musí bojovat s největší globální výzvou,
jaké společnost ve své novodobé historii čelila. Nejtvrdším nepřítelem se ale paradoxně stává
systém, který má moc, prostředky a koneckonců i povinnost každého jednoho z nich chránit.
„Těžko hledat pozitiva na téhle...
radši budu slušný… nepříznivé
době, v tomhle ne zrovna přátelském státě. A nejde jen o nás. Je
ohromná škoda, že tahle země
přichází o mladé lékaře nebo jakékoliv podnikavé lidi s nápadem
jen proto, jak nepřátelská k nim
dokáže být,“ popisuje Ondřej.
Existuje navzdory všemu pomyslné světlo na konci tunelu? „Podle
mě se z každé noční můry dá
probudit. My to zvládnem! Jsme
mladý, invenční a máme sílu.
Než se rozední, budeme prostě
makat tak, jak jsme si doteď zvykli,“ vzkazuje Ondřej.
A druhým dechem dodává. „Pokud budete chtít na jaře, po tom
hle všem marastu, přece jen trochu zlepšit den, stavte se za námi
na Panelce. Na pivko, limču
a něco dobrýho s sebou. Teď
už víte, na co se můžete těšit.“
Autor: brnenska.drbna.cz
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postávající okolo kiosku v přírodě rozešli. „Třeba do Kauflandu
ve Vyškově, ne? Nebo do Lidlu.
Viděl jste to tam v době, kdy vláda kvůli ,bezpečnosti‘ všechno
zavřela? Ty fronty tam zevnitř ven
až na parkoviště? S rozestupy tak
dvacet čísel,“ pokračuje Ondřej.
Asi nejabsurdnější pro něj však
byla policejní návštěva z pozdních večerních hodin. „Když
máme otevřeno, tak tu vlastně byd-
líme. Nad kioskem jsou pokoje
a tam s rodinou spíme, restaurační kuchyň je naše domácí kuchyň
a hospoda obývák. Šárka jednou pracovala až do noci a pak
si šla lehnout. Chtěl jsem jí pomoci a udělat alespoň přípravu
na ráno: krájení cibule a zeleniny,
nic složitého,“ popisuje Ondřej.
Bylo půl jedné ráno. V areálu
(překvapivě) ani živáčka. Luleč
spí. „Rozsvítím si v kuchyni,
krájím cibuli a po půl hodině
bouchání. Venku uniformy, co
na mě bez pozdravu rovnou
spustí: Brunclík, musíte nás
provokovat?!“
Vyškovští policisté si podle Ondřeje udělali z návštěv Panelky
částečně sportovní disciplínu.
Skutečné jádro problému však
možná leží o pár desítek či stovek
metrů dále směrem do vesnice,

možná budou muset stejně za půl
roku zavřít a skončí úplně na dlažbě. To je šílený. To je na provaz.“
Pomoc od státu? „Ta je jen na papíře. Nula. Ano, dostali jsme 19
a 25 tisíc v prvním covidu, v druhém ještě nic. Kolik to ale dělá,
když máte měsíční náklady jen
na nájem a zálohy za energie desítky tisíc? Nikdo se o nás nepostará. Podřízli nás a nechávají pomalu vykrvácet,“ dodává Ondřej.
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KDO CHVÍLI STÁL, ZÍTRA STOJÍ OPODÁL
Situace v oboru není jednoduchá. Restaurace díky výdejním okénkům

T

mají alespoň nějaké tržby. I zde se to ale liší, někdo hlásí, že je
na čtvrtině toho, co bývalo zvykem, jiní se udržují i na 60 a více
procentech. Jsou to především ti, kdo situaci vzali jako výzvu.

Takový zářný pozitivní příklad
zmiňuje Jindřich Švestka, obchodní ředitel společnosti Rational Czech Republic: „Zmíním
Kantýnu Koníček v Uherském
Brodě, v malém městě ve Zlínském kraji. Před necelými dvěma
lety přišli o velkého zákazníka,
pro kterého dvacet let vařili tisíce
obědů denně. Bohužel zvítězila
cena a spolupráce skončila. Co
dál? Zaměstnanci byli stejného
ducha jako jejich šéf a drželi při
sobě nejen v této situaci, ale také
v názoru, že na první místo má
patřit kvalita. A jejich přesvědčení
si úspěch rychle našlo. Každý den
tisícovka porcí přes malé okénko.
Dokonce chce stejný koncept otevírat v dalším městě s podobným
názvem – v Uherském Hradišti.
Covid-necovid.“ Právě tady lidé
u okénka stojí stometrové fronty,
aby si vyzvedli ten svůj oběd.
Chápeme, že skepse je po roce
s pandemií na místě. Každý z nás
už někdy nemůže. „Zkuste se

zeptat lidí kolem sebe – kolik
z nich si vaří a kolik si kupuje někde oběd. Druhá skupina je dnes
mnohem početnější. Trh se mění
a přeje těm, kteří nečekají,“ dodává Jindřich Švestka.

PRODUKT JE VÁŠ
MARKETING
I proto mnozí restauratéři využili
první vlnu na rekonstrukci a obnovu zázemí kuchyně. Někteří
se pro to rozhodli na podzim.
„Máme více klientů, kteří se rozhodli toto období pojmout jako
jakýsi restart svého podnikání
a pokoušejí se využít tuto dobu
k rekonstrukci svých kuchyní.
Pro někoho realizujeme celkovou
výstavbu kuchyně na klíč. Někdo
má zájem o konkrétní multifunkční přístroje, na které se specializujeme a jsme schopni je zákazníkovi vybrat přímo na míru jeho
provozu,“ potvrzuje Tomáš Pištora, jednatel společnosti InterGast
Produkt.

Na moderní technologie se také
můžete dívat jako na ty, které
vám přinesou peníze. Zkrátka si
na sebe vydělají. Tak jako online
objednávkové systémy pomáhají udržet váš byznys nad vodou,
na něčem ta jídla uvařit musíte.
„Ekonomické teorie uvádějí, že
v době krize se má investovat
do vzdělání a marketingu. Jak
dnes tvořit účinnější marketing
restaurace než přes její vlastní
produkt? Přemýšlejte – kam lidé
půjdou, až se všechno otevře?
Všichni budou na pomyslné stejné startovací čáře. A zase budou
v tom, jak být lepší než jejich konkurence. Cenou už to myslím nikdo z nich tlačit nebude. Za prvé,
ať je to, jak chce, vždy se to projeví dříve nebo později na kvalitě.
Za druhé poučeni z předchozích
restrikcí si budou chtít všichni vytvořit alespoň nějakou minimální
rezervu a taky funkčnost v další
době omezení,“ vysvětluje Jindřich Švestka.

Jak ale získat peníze na nové stroje?
Mnozí dodavatelé se nyní snaží vyjít klientům vstříc. „V této nelehké
době jsme chtěli s naším finančním domem sestavit produkt, který
zákazníkům pomůže ještě více než
dřív, a to se nám podařilo. Eliminujeme úvěrové sazby tak, že až
do konce roku 2021 si budou moci
pořídit InterGast Produkt takřka
bezúročně,“ dodává Tomáš Pištora.
Stroje si také nemusíte hned kupovat, zkuste třeba zapůjčení.
„Pronajímáme multifunkční stroje, jako třeba konvektomaty nebo
pánve. Také jsme nově zařadili
do portfolia služeb produkt Myčka na operák. Tyto myčky mají
připojení na wi-fi, pomocí níž se
zaznamenávají zpoplatněné mycí
cykly. Zákazník tak ušetří za jednu pomocnou pracovní sílu a nezaplatí ani o jeden neumytý talíř
navíc,“ říká Tomáš Pištora.
Takže se opravdu nebojte. Myslete tzv. out of box a opakujte si
mantru: Jíst se přece musí!

HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA 1
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HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA 1:
Konec SYSTÉMU BRZDA-PLYN
Den před spuštěním programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny se konala první
HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA, na níž zazněly dvě zásadní informace. Uvolňovat se bude, ale
jiným způsobem než doposud, a peníze postiženým provozovnám budou vypláceny co nejrychleji.

ZLATÍ PARTNEŘI:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PARTNER NÁPOJŮ:

Speciální
partneři:
Partner
třídění:

Hlavní
mediální partner:
Záštita:

Speciální host:

Organizátor:

HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA 1
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V HORECE 112 – DISKUSNÍ ARÉNĚ 1 diskutovali poradce
premiéra ČR a exministr zdravotnictví Roman Prymula,
prezident AHR ČR Václav Stárek, garant projektu Moje
restaurace za AMSP ČR Luboš Kastner, prezident SOCR ČR
Tomáš Prouza a šéfkuchař a majitel Perfect Canteen Filip
Sajler. Za vládu pozvání přijali ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy Karel Havlíček a ministryně financí Alena
Schillerová.

VYPLÁCENÍ SE ZRYCHLUJE

Postižení živnostníci mohou žádat o finanční kompenzace
v několika dotačních programech. V druhé vlně jsou často
na pokraji ekonomických sil, a tak je tato pomoc pro mno
hé z nich nezbytná. Bohužel se nejednou stalo, že dochá
zelo k velkým prodlevám ve vyplácení, zejména u programu
COVID – Ubytování I. Nyní se peníze budou snažit minister
stva vyplácet bez větších prodlev. „Mohu mluvit za kompen
zační bonus, ten se vyplácí průměrně během dvou až čtyř
dnů,“ řekla Alena Schillerová, ministryně financí, na online
diskusi HOREKA 112 – ARÉNA 1. „Je pravda, že na jaře to
šlo pomaleji. Na starosti máme deset programů, volá nám
tisíc podnikatelů denně. Nyní je ale situace výrazně lepší.
Antivirus mají žadatelé na účtu do 14 dnů. COVID – Nájem
né, který končil v prosinci, z něj je nyní 80 % proplaceno
a už spouštíme další kolo programu COVID – Nájemné.
COVID – Ošetřovné proplácíme do 14 dnů,“ dodal Karel
Havlíček. „Troufám si říct, že peníze budou chodit do týdne
od schválení,“ dodal k programu COVID – Gastro – Uzavře
né provozovny.

SYSTÉM PRO
UVOLŇOVÁNÍ SE ZMĚNÍ

V diskusi přišla řeč i na budoucnost pohostinství. Krátkodo
bé otevírání a následné zavírání provozů je pro jejich pro
vozovatele velice náročné jak po ekonomické, tak i po or
ganizační stránce. Index PES se několik dnů snižuje, jestli
se ale bude rozvolňovat, není jisté ani po dalším poklesu.
„S poklesy bych nakládal opatrně. Pokud budou čísla kle
sat dlouhodobě, zejména reprodukční číslo, budeme na to
reagovat. Kapacita nemocnic je opravdu na hraně, i když
má index klesající tendenci. Pokud budeme neustále při
dávat a brzdit, tak se budeme dostávat do vln, které zatě
žují nemocniční systém. Je mnohem pohodlnější to ubrzdit
na řádově stovky případů denně – v tomto režimu to pak
je mnohem menší riziko, že se nakazím v komunitě,“ řekl
Roman Prymula. Dále poukázal na možné zavedení tzv.
eventového testování, které se bude týkat kulturních, spor
tovních a eventových akcí a restaurací. „Budeme v režimu,
který je výrazně odlišný od toho, který je teď, to znamená
zcela uzavřený.“ Podle ministryně financí Aleny Schillerové
vláda počítá s uplatněním tzv. covid pasů, momentálně to
ale není na pořadu dne. „Pokud otevřeme, otevřeme pro
všechny,“ dodala. Cest je několik: „Základem je ale mít
funkční systém trasování, bez toho to nepůjde,“ zdůraznil
Roman Prymula. Zároveň se musí zvýšit i testovací kapaci
ta. Zvažuje se taky změna podmínek pro kongresy: „Chceme
podmínit účast na akci negativními alespoň antigenními
testy,“ doplnil Karel Havlíček.

I kongresové akce patří mezi velice riziková místa, proto zde
bude nevyhnutelné dodržovat jasná pravidla: „Největším ri
zikem jsou právě různé kávové přestávky. K opravdu velkým
akcím (nad pět až deset tisíc lidí) dojde, až bude cirkulace
viru omezená a účast bude podmíněna třeba antigenními
testy. To si dovedu představit, že se k nim vrátíme možná
v letní sezoně,“ zakončil Roman Prymula.

NA CELÝ ZÁZNAM
DISKUSE SE MŮŽETE
PODÍVAT ZDE:

PODÍVEJTE SE
NA FOTOGALERII
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ROMAN PRYMULA:
RESTAURACE JSOU
NA RIZIKU 7 Z 9
Hoteliéři a restauratéři volají po objasnění své budoucnosti.
V HORECE 112 – DISKUSNÍ ARÉNĚ 1 jsme se na to ptali poradce
premiéra ČR a exministra zdravotnictví Romana Prymuly.

HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA 1
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Systém PES měl vše zpřehlednit, nestalo se tak.
V červenci jste slibovali, že ekonomiku znovu
nevypnete, nestalo se tak. Máte data, že hotely
a restaurace jsou riziková místa?
Bohužel ano, tato data nejsou jenom z České republiky,
jsou z celého světa. Když vezmete nějakou škálu rizik,
podle jednotlivých míst, kde se člověk může nakazit, tak
na devítibodové škále se stravovací provozy pohybují
na osmičce, pokud se jedná o stravování formou švéd
ským stolem. U normální restaurace je riziko 7 z 9.
U hoteliérství je riziko podstatně nižší, je na čtyřce z de
vítibodové škály. Tudíž je zdokumentováno, že tam ta
rizika jsou. Všechny resorty argumentují tím, že u nich
to riziko není, ale pravda je, že tam to riziko je. Stejně
tak argumentovaly školy. Když jsme to konzultovali s Iz
raelem, tak pro ně je riziko škol největší, to se ukázalo
i v poslední vlně.
Rizika tady jsou a musíme je v rozumné míře aplikovat
do omezení, která jsou přijímaná.

Jak to tedy bude s novým PES? Víme,
že dojde k úpravám a největší spory se vedou
právě o stravovací zařízení.
Jak se bude měnit, nevím, to řeší ministr. To, co je jasné, že se
PES musí zpřehlednit a dát mu zpátky věrohodnost. Je nutno,
jak se budou měnit jeho hodnoty, aby se přepisovaly do opat
ření, ať to nestojí na politickém rozhodnutí, ale na racionalitě.
V dohledné době se bude upravovat otázka prodejů – co
by se mohlo, a naopak nemělo prodávat. PES bude nabírat
na změnách, protože se do něj bude promítat i poměr anti
genních testů.
Jakou tedy můžeme očekávat budoucnost?
Je dobré se domluvit na principech fungování, ono to ne
musí být jenom o zavírání. Myslím si, že se pomalu blížíme
do fáze, už tam v podstatě jednou nohou máme nakročeno,
že to bude fungovat na bázi testování, že tady budou přístupy
k různě rizikovým provozům a postupně se to bude zapínat.
Já si myslím, že od června tady budou velmi mírná opatření,

která budou korespondovat s minulým létem. Do března bu
dou ještě opatření oscilovat a řada z nich bude tvrdá. Mezi
dubnem a červnem už to bude fáze postupného rozvolňování.
Za jakých pravidel budou restauratéři otevírat?
Antigenní testy?
Je asi nutné se k tomu postavit komplexněji. Momentálně
probíhá diskuse, jestli mít nějaký covid pas. Jedná se o ja
kýsi elektronický průkaz, klidně i v mobilu, který by v sobě
nesl několik základních informací. Jednak to, že ten člověk
byl nebo nebyl očkován, prodělal anebo neprodělal one
mocnění, anebo že byl testován. Na základě toho by lidé
mohli či nemohli chodit do jednotlivých zařízení. Není úplně
korektní postavit to na tom, že někdo bude anebo nebude
očkován, protože někteří se zkrátka nemohou dát očkovat.
Je jasné, že takový pas zaveden bude, ale diskutuje se
kdy. V Izraeli se zavede v řádech týdnů, v Evropě se to vidí
spíše někdy v polovině roku, protože do té doby řada lidí
nebude mít šanci se proočkovat.
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JEDNAJÍ S VÁMI
BANKY TVRDĚ?

SCHILLEROVÁ CHCE DŮKAZY
V pohostinství panuje značná nejistota a nedůvěra. Lidé v kompenzačních programech cítí velkou nespravedlivost. I proto se
mnoho podnikatelů ptá, proč nejsou kompenzace na bázi proplacení procent z obratu. I na to jsme se ptali Aleny Schillerové,
ministryně financí České republiky na HORECE 112 – DISKUSNÍ ARÉNĚ 1. Nevyhnuli jsme se ani otázce bankovních hrozeb.

HOREKA 112 – DISKUSNÍ ARÉNA 1
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Proč se vláda nerozhodla nastavit dotační
programy na tržby?
Debatovali jsme o tom. První kompenzační bonus
skončil fiaskem, tam to bylo nastaveno na tržby. Na
jednou mi živnostníci psali, že zrovna to čtvrtletí byli
na operaci, rekonstruovali a podobně, zkrátka tržby
nebyly.
Je velký problém srovnávat to s obdobím – a s kterým
obdobím. Finanční správa se k datům o tržbách dosta
ne, ale ostatní resorty už ne.
Restauratéry a hoteliéry trápí také banky.
My jsme připravili první zákon pro moratorium nejen pro
bankovní úvěry, ale i pro nebankovní sektor. K 30. říjnu,
kdy moratorium skončilo, bylo za půl roku odloženo více
než 360 miliard úvěrů. Okamžitě jsme jednali jak s ban
kovní asociací, tak s nebankovním sektorem a dohodli
jsme se s nimi na nějakém postupu. Tam jsme se shodli,

že oni budou postupovat, a to je ta sektorovost, jednotli
vě. Nyní mám od nich informace, že zájem o individuální
řešení je poměrně malý.
Nevymstí se podnikatelům sankce od bank
a dalších institucí?
Nevymstí, to jsme prosadili. My jsme prosadili novelu
zákona o spotřebitelském úvěru, tam je maximální hra
nice pokut za odložení úvěru i vlastně pro OSVČ, aby se
nedostaly do dluhové pasti. Jsme taky ve spojení s Člo
věkem v tísni, s nebankovním sektorem, máme s nimi
uzavřené memorandum, že to budou dozorovat, a pořád
to hlídáme.
Ano, není to tak jednobarevné, musel by to být zákon.
Tomu se já nebráním. Sektorově to vidím jako velký
problém a my vytváříme permanentní tlak, ať se to děje
individuálně. Banky nám ale reportují, že žádostí je po
měrně málo.

Není těch žádostí o odklady splátek málo proto,
že banky začaly s podniky v pohostinství vyjednávat okamžitě po skončení moratoria?
Luboš Kastner: Ano, je to tak, po jeho skončení nám
okamžitě řekly, jaké podmínky budou – a nikdo se o od
klad nyní ani neodváží požádat. To je ten důvod, proč
neevidují další žádosti. S námi banky jednají opravdu
tvrdě.
Alena Schillerová: Já tedy nejsem žádná lobbist
ka za banky, já jsem tvrdě vyjednávala první morato
rium. Nicméně pokud máme skutečně říct, že to ne
funguje, vrátíme se k moratoriu. Banky nemají zájem
na tom, aby podnikatelé krachovali, jsou to i jejich
klienti. Dejte nám konkrétní příklady, konkrétní čísla
a budeme se o tom bavit. Banky často používají ar
gument, že se většinou jedná o podnikatele, kteří by
i bez pandemie nepřežili.
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