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událostí, které se odehrávaly, jak už to tak bývá, v prostředí různých

slavnostních, významných i smutných

restaurací. A tak jsem měla možnost uvědomit si, jak důležitý je „člověk“,
který s námi, vlastně tak nějak nechtěně, všechny ty oslavy − svatby,

KOREKTORKA
Stanislava Krejčová, +420 604 29 448,
krejcova@gastroahotel.cz
SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Kateřina Černá, Branko Černý, Petr Chvátal,
Lucie Jánová, Jan Kuchař, Václav Malovický,
Martin Marek, Alexander Mikšovic, Karolína
Sobotková, Kryštof Sobotka, Vladimíra
Storchová, Zuzana Šlapalová-Čempelová
DESIGN
Lenka Chybová
VÝROBA
Print Production s.r.o., Nádražní 3,
50 00 Praha 5

pohřby, narozeninové večírky, rozlučky a další prožívá. Mám teď na mysli
personál podniku, ve kterém se rozhodnete nějakou takovou akci
uspořádat. Tedy spíše toho jednoho konkrétního „člověka“, který se musí
najednou stát z obsluhujícího i dobrým psychologem, aby odhadl, co je
v dané chvíli vhodné a co není. Tento „člověk“ je hrozně důležitý článek,
protože s ním vlastně celá akce stojí a padá. To, jak komunikuje a funguje,
může úspěch celé akce vyzdvihnout, nebo naopak úplně pohřbít.
Při běžných návštěvách restaurace to možná tolik nevnímáme, ale když
jde o emoce hostů, chce to opravdu profíka na slovo vzatého. Jistě, chápu,
je určitě těžké takové lidi najít, nebo si je vychovat, ale věřte, že bez toho
to prostě nepůjde. Zažila jsem v posledních dvou měsících pietní hostinu,
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dva narozeninové večírky, jednu rozlučku, malou svatbu i promoci,
a musím bohužel přiznat, že jen v jednom případě, z těchto výše
uvedených, jsem byla s obsluhou spokojená. Ve dvou to docela ušlo, ale
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zbytek bohužel úplná katastrofa. Trochu smutná bilance. Jsem nicméně
optimista, a tak věřím, že bude líp… Samo to ale asi nepůjde, a tak jsem
moc ráda, že právě v čísle, které držíte v ruce, je naším hlavním tématem
vzdělávání, protože tudy myslím vede naše cesta…

Vydavatel neodpovídá za věcný obsah inzerátů.

Krásný podzim a řady spokojených hostů přeje za celou redakci

Profesní partneři

Najdete nás také na
www.facebook.com/gastroahotel
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PENZION ROKU 2013
VYBRALI SAMI
ZÁKAZNÍCI
Asociace hotelů a restaurací České
republiky (AHR ČR) ve spolupráci se
společnostmi FTonline a Pivovary
Staropramen vyhlašuje každoročně
anketu Penzion roku. Absolutní vítěz
ankety bude vyhlášen během galavečera Výroční konference AHR ČR
v Brně, v hotelu Best Western Premier
International Brno dne 22. listopadu.
Objektivitu ankety garantují sami turisté. Hlasovat mohou jen ti, kteří konkrétní penzion navštívili jako hosté.
V letošním roce se do ankety zapojilo 300 penzionů z celé České republiky a téměř 7000 hostů, kteří
odevzdali celkem 82 hlasů. Na
rozdíl od podobných
ocenění o nejlepší
ubytovací zařízení,
v anketě Penzion
roku, mohou hlasovat pouze hosté, kteří mají se
službou své osobní zkušenosti. To
dodává ceně prestiž
a objektivitu. Provozovatelé nominovaných zařízení
mohou být na své výsledky skutečně
hrdí. Po několikaleté zkušenosti
z ankety, která je pro penziony i hodnotitele bezplatná, lze konstatovat,
že nejen umístění v TOP 50, ale už
samotná nominace, jsou zajímavou
propagací zapojených penzionů.
Anketa Penzion roku 203 zahrnuje kategorie – TOP 50, letos nově –
Nejlepší penzion v kraji, Nejlepší
penzion dle zaměření, jako například pro rodiny s dětmi, wellness,
venkovský penzion, pro aktivní dovolenou apod.
Mezi desítku nejlépe hodnocených
(TOP 0) se v letošním roce dostaly
tyto penziony: Hospodářský Dvůr Bohuslavice, Penzion Pohoda, Penzion
Sluníčko – Sepetná, Penzion U černého kohouta, Penzion Seeberg, Penzion U Hrádku, Penzion UKO, Penzion U Roušarů, Penzion Valtice, Penziony a restaurace Gaudeo.
Václav Stárek, prezident AHR ČR,
k tomu řekl: „Zákazníci mají jedinečnou možnost seznámit se s nejlépe
hodnocenými penziony v každém kraji, kam cestují. Většina těchto zařízení
jsou malé, často rodinné podniky.“

DO ČR PŘIJELY VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ DVA
MILIONY ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ
Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijely do ČR dva miliony zahraničních turistů, což
představuje meziroční nárůst o 0,4 procenta. Do červených čísel tak příjezdový cestovní ruch nesrazily ani červnové povodně. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český
statistický úřad (ČSÚ). Do hromadných ubytovacích zařízení v ČR přijelo ve druhém
čtvrtletí celkem 3,5 milionu turistů, což bylo o ,3 procenta méně než ve stejném období předchozího roku. Za poklesem stála nižší poptávka domácích turistů (-3,4 procenta), zatímco návštěvnost zahraničních turistů neklesala.
„Dopad povodní byl přibližně v souladu s očekáváním a nepřinesl českým destinacím dramatický výpadek v příjezdech turistů. Na vývoji návštěvnosti zahraničních
turistů se povodně projevily jen zpomalením z tříprocentního růstu, který jsme zaznamenali v prvním čtvrtletí, na 0,4 procenta,“ uvedla Markéta Vogelová z agentury
CzechTourism. Návštěvnost domácích turistů byla podle Vogelové ovlivněna výrazněji,
ale ani zde by červnový výpadek neměl mít zásadní vliv na výsledek sezony.
Od počátku roku přijelo do hromadných ubytovacích zařízení 3,3 milionu zahraničních turistů, což představuje nárůst o ,4 procenta proti stejnému období předchozího roku. Rostly především příjezdy turistů z Číny, Ruska, Jižní Koreje, Ukrajiny, ale i z Polska, Slovenska, Rakouska či Velké Británie. Podle odhadů agentury
CzechTourism by za rok 203 mohlo do ČR přijet přes 7,3 milionu zahraničních turistů. „Bude velmi záležet na výsledcích třetího čtvrtletí,“ uvedla Vogelová.

KDYŽ SE SPOJÍ VÁŠEŇ S TRADICÍ, VYCHUTNÁTE
SI ČAJE TEAHOUSE EXCLUSIVES
Prémiová značka, která byla založena v Hamburku, nabízí vysoce kvalitní čaje v inovativním designu s vůdčí myšlenkou „vášeň a tradice“. Žijící tradice spolu s vášní
pro něco mimořádného, to jsou čaje TE. Naše vysoce kvalitní černé a zelené sypané
čaje se sbírají ručně podle tradičních principů. Když se mluví o LUXURY sypaných
čajích značky TEAHOUSE EXSCLUSIVES, experti a znalci je řadí
mezi „šampaňské mezi čaji“. Objevte tři exkluzivní řady s téměř
sedmdesáti příchutěmi a širokou škálou příslušenství. GOURMET s nejprodávanějšími příchutěmi Darjeeling a Summerfruits, LUXURY s „top sellers“ příchutěmi Green Tea,
English Breakfast, Peppermint, Summerfruits a LUXURY
LOOSE sypané – Assam, Darjeeling, Earl Grey, Green
Tea, Passion, Herbs&Honey. www.trend-market.cz

→
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GASTROFEST
ČESKÉ BUDĚJOVICE
7. 11. – 9. 11.
Festival gastronomie, na který vám
jeden den prostě nestačí! Na to, co
čeká návštěvníky letošního ročníku
Gastrofestu, jsme se zeptali ředitele
Vladimíra Tůmy. „O medaile se poperou kuchaři v soutěži „Kuchař roku“
či „Český kapr“ a svou samostatnou
soutěž zde mají i cukráři a pekaři.
Další novinkou bude – Makro kuchařský pětiboj a velkým lákadlem
pro diváky bude určitě i Mistrovství
České republiky v carvingu.
V programu, kde se už tradičně
představují různé kuchyně z celého
světa, je přihlášeno přes 43 kuchařských týmů z 36 zemí, a tak naše
Gourmet randevouz bude opravdu
pestré. A pozor, vše se dá ochutnat!
Jen uvnitř pavilonů jsme napočítali
87 stánků k tomuto účelu určených.
Kromě českých delikates vás zaujmou speciality z Makedonie, Švédska, Portugalska, Řecka, Kalifornie
a mnoho dalších... Prostě se vyplatí
do Budějovic přijet a užít si tak
jedinečnou gastronomickou událost.
Věřte, že Gastrofest vám bude pozorným hostitelem.“

SEDMÝ ROČNÍK GRAND JOUR DE CHAMPAGNE
PŘINÁŠÍ NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH NOVINEK
Letošní, již sedmý ročník světově unikátního festivalu Grand Jour de
Champagne, se uskuteční od 7. do 9. listopadu v tradičních prostorách
Smetanovy síně Obecního domu a v partnerských restauracích a hotelech.
Vzhledem k velkému úspěchu z loňského roku proběhne festival také
v moravské metropoli Brně.
Festival Grand Jour de Champagne zaujímá čestné místo v diáři každého milovníka ušlechtilých šampaňských vín – odborná i široká veřej nost jej řadí k nejprestižnějším událostem společenského a gastronomického života. Opět nebude chybět bohatý doprovodný program, zahrnující mj. velkou přehlídku Champagne Exhibition ve Smetanově
síni, bankety, různé typy degustací a kombinací s pokrmy apod.
„Pro letošní ročník jsme se rozhodli zařadit několik novinek,
které budou pro návštěvníky bezesporu velmi atraktivní. K nim se
řadí účast nových champagne domů, které jsme dosud na přehlídce
neměli možnost vidět nebo samostatná přehlídka špičkových vín
Prestige cuvée Exhibition. Zajímavostí bude samozřejmě mnohem více, proto doporučuji sledovat také naše internetové stránky, které pravidelně aktualizujeme,“ říká Ondřej Balík, ředitel
festivalu a jednatel pořádajícího House Champagne Group.
Champagne a špičková gastronomie patří neodmyslitelně
k sobě, a proto se každoročně na festivalu představí některá
ze světových kulinářských es. Letos přijal pozvání mladý belgický, michelinský šéfkuchař Michael Nizzero, který v současnosti působí v hotelové restauraci pětihvězdičkového hotelu
La Briqueterie v Épernay (oblast Champagne).

ČESKÉ ŠVÝCARSKO – VĚČNÁ INSPIRACE PRO UMĚLCE
V knize České Švýcarsko – věčná inspirace pro umělce představuje básník, novinář a pedagog Vysoké školy hotelové PhDr. Jaro slav Holoubek severočeskou turistickou destinaci, kterou v historii i v současné době navštívili významní umělci a byla jim inspirací pro jejich tvorbu. Krásou Českého Švýcarska se nechali inspirovat malíři August Frind, Adrian Zingg, Karl August Richter či
Caspar David Friedrich, hudební skladatel Carl Maria von Weber sem umístil dějství své opery Čaro střelec. Podmanivá krajina uchvátila i Antonína Dvořáka, pohádkáře Hanse Christiana Andersena
a básníky Johana Wolfganga Goetha a Rainera Marii Rilkeho. U Dolského mlýna natáčel režisér Bo řivoj Zeman pohádku Pyšná princezna, ve skalách v Tisé probíhalo natáčení prvních dvou dílů Le topisů Narnie: Lev, čarodějnice a skříň a Princ Kaspian. Pro natáčení ﬁlmu Předčítač v hlavní roli
s Kate Winsletovou si režisér Stephen Daldry vybral údolí Kamenice. Příběhy malířů, skladatelů,
spisovatelů a ﬁlmařů jsou pozváním k návštěvě Jetřichovic, Pravčické brány, Tiché a Divoké sou těsky, vyhlídky na Mariině skále, loupežnického hrádku Šauštejn, Zadních Doubic, Jiřetína, Děčína,
Tanečnice, Hřenska, Dolského mlýna či tajuplného údolí Křinice. Poetický text doprovázejí unikátní
fotograﬁe krajiny, architektury a uměleckých památek od Zdeňka Patzelta a reprodukce vedut, mědi rytin, starých pohlednic, obrazů a dobové fotograﬁe. Více info na www.ops.ceskesvycarsko.cz
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FOODBLOGEŘI

CZECH SPECIALS ACADEMY 2013 OVLÁDL
ČESKÝ KAPR
V Hotelové škole v Teplicích proběhlo finále letošního ročníku soutěže odborných učitelů a žáků Czech Specials Academy 203. Letošní téma bylo Český
kapr v české kuchyni. Dvoučlenná družstva, ve složení učitel a žák, měla za
úkol připravit rybí polévku a hlavní chod z kapra. Již v regionálních kolech
neznala kreativita jednotlivých soutěžících hranic. Poděkování patří sponzorům společnosti Makro Casch & Carry a.s., Bidvest a.s. za zajištění potřebných
surovin a společnosti Elkus s.r.o. za výstavbu kuchařského studia a zapůjčení
technologií. Hosté měli příležitost ochutnat pokrmy připravované soutěžícími
a o vítězi rozhodla odborná porota. V letošním ročníku se představili učitelé
z Odborné školy řemesel a služeb v Děčíně, Hotelové školy v Teplicích, Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích a Střední odborné
školy Svazu českých a moravských spotřebních družstev v Žatci. Poděkováni
si zaslouží nejen soutěžící, ale i ředitelé těchto škol, kteří vytvořili podmínky
jak pro přípravu soutěžících, tak pro uspořádání jednotlivých kol. A kdo vyhrál?
Především všichni zúčastnění žáci, protože je učí takoví učitelé, kteří jsou
ochotni přenášet na ně své znalosti a zároveň se s nimi veřejně pochlubit.
INZERCE

Gurmánské inspirace od 20 známých
českých a slovenských blogerů
Autor: Blanka Dvořáková
Knih o vaření a pečení vychází mnoho.
Každá se snaží nabídnout něco zvláštního,
něčím se odlišit. Tato nová kniha, z nakladatelství Malý princ, nepředstavuje běžnou
kuchařku, je to projekt, který se pokouší
představit současnou gastronomickou scé nu prostřednictvím lidí, kteří nejsou profesionální kuchaři, ale gurmáni a nadšenci.
Tito lidé razí svůj vlastní životní styl a ten
je neodmyslitelně spojen s dobrým jídlem
a pitím. Každý jednotlivý bloger dostal
v rámci této knihy prostor, aby sestavil menu, které ho nejvíce charakterizuje. Postupy
jsou psány srozumitelně, vtipně a zajímavě.
Recepty pocházejí
z různých zahraničních
kuchyní, mnoho jich má
základy v Čechách nebo
na Slovensku, ale najdeme zde i ryzí exotiku –
kuchyň vietnamskou,
tureckou nebo indickou
(vegetariánskou). ●
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AFRIKA: BOJ
O ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Více než 270 nových hotelových projektů připravují největší hotelové
společnosti pro oblast Afriky. Nejúspěšnější v boji o ty nejlepší
pozemky jasně vedou Starwood Hotels, Hilton a Marriott. Marriott zvýší
počet svých hotelů v Africe o celých
55 %, od Káhiry po Marrákeš bude
stát hned 6 nových hotelů Ritz
Carlton. Nejatraktivnější jsou Keňa,
Tanzánie, Nigérie, Angola a Botswana. Společně s Čínou je Afrika trh
s největším potenciálem, i přes
neustálé místní konflikty a rozbujelou korupci.

RUSOVÉ SE ROZHODUJÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI
ITB Berlín a IPK International analyzovaly zahraniční trhy podle objednávek last minute a také ﬁrst minute a zjistily zajímavé výsledky. Hlavně Rusové se rádi rozhodují
až na poslední chvíli, méně než měsíc před odjezdem platí svoji dovolenou 73 % Rusů.
Také Italové a Číňané využívají nabídek na poslední chvíli, ale v posledních pěti letech
zájem začíná mírně ustupovat. Také 58 % japonských a 53 % francouzských turistů
využilo last minute a jejich obliba stoupá. Dlouho dopředu plánují i platí svoji dovolenou Nizozemci, až 4 měsíce před odjezdem, stejně jako 28 % Němců a 29 % Britů.

HOTELY BOJKOTUJÍ
REZERVAČNÍ
PORTÁLY
Hotely v Německu vedou dlouhodobý boj proti rezervačním portálům,
jako je www.hrs.de, které stále
zvyšují své provize za uskutečněné
rezervace. V Řezně se 38 hoteliérů
spojilo a koncem září 0 dní nevyužívaly služeb portálů a naopak
využívaly svůj vlastní, společný
www.hotels-in-regensburg.com.
Ušetřené peníze za provize věnovali
na dobročinné účely. K podobnému
kroku se chystají již další hotely
po celé zemi.

SOČI: 17 NOVÝCH
HOTELŮ
Až se v únoru rozhoří olympijský
oheň, měla by mít Soči 50 000 hotelových pokojů a 7 000 pokojů na luxusních černomořských lodích, které
budou po dobu olympijských her kotvit u břehů Soči. Podle odborníků to
ale bude stejně málo,
mluví se o potřebě
00 000 pokojů.
Velké obavy jsou
i z nedostatku
kvaliﬁkovaného
personálu pro
převážně 4hvěz dičkové nové hotely.

EUROKRIZE SNÍŽILA CENY
Řecko a Portugalsko v minulém roce pocítilo naplno důsledky ﬁnanční krize, a to i v ho telovém průmyslu. Průměrná cena přenocování v řeckých hotelech klesla o 7 %, na
82 € a v Portugalsku byl pokles o 5 %, cena za noc klesla na 76 €. Stabilní ceny vydržely jen ve Španělsku (85 €), na Kypru a v Itálii (00 €). Průzkum provedl hotelový
portál Hotels.com.

NEJMENŠÍ POKOJ
Nedostatek prostoru pro bydlení v Japonsku ovlivňuje i velikost hotelových pokojů. Ten nejmenší najdete
v „kapslovém“ hotelu 9 Hours. Po
příchodu odevzdá host na recepci
boty, dostane přezůvky, lahev minerálky a klíč od své spací kóje. Muži
a ženy spí na různých patrech, oblečení a zavazadla si hosté odloží do
uzamykatelných skříněk. Kóje umožňuje jen vyspání, je ale ergonomicky
řešena tak, aby umožňovala pohodlný spánek. Každý pokoj má svůj bu dík, který řídí i intenzitu osvětlení,
večer se pomalu stmívá, 5 minut
před probuzením zase pozvolna rozsvěcí. Hotel navrhoval známý japonský designer Fumie Shibata, dominuje
bílá barva, a proto je naprostá čistota
všech prostor nutností. Nejvíce hotel
využívají obchodní cestující. ●

TEXT: MARIA HORNÍKOVÁ FOTO: ARCHIV
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z barové scény

62. ANUAL IBA MEETING
Gabriela Jonáková se stala šéfbarmankou baru v restauraci Oblaca
na pražské televizní věži na Žižkově
a vystřídala tak ve funkci Achima
Šipla, jemuž mj. i soutěžní aktivity
bránily v dostatečně efektivním
vedení týmu. Achim zůstává tváří
baru a zjevně bude nadále připravovat míšené nápoje ve stylu molekulární mixologie. Gabriela se dělí
o svoje manažerské povinnosti
s Ladislavem Glaserem.

ROK RUNWAY BARU
Brněnský koktejlový bar Runway
si na začátku září připomněl rok
existence. Jeho manažer Filip Netušil při této příležitosti pozval
několik členů svého týmu, s nímž
působil v londýnské čtvrti Soho
a na terase někdejší Zemanovy
kavárny uspořádal přehlídku
různých barových stylů. Nabídka
koktejlů z doby prohibice ve Spojených státech se střídala se současnými trendy, aby se hned přes
uličku prezentovala koktejlová tiki
kultura. Filip komentoval vydařený
večírek stručně: „Problém zdejších
barů je v tom, že − až na pár výjimek − vlastně všichni dělají totéž.
Zajímalo nás, co se stane, když
přineseme londýnský koktejlový
styl do Brna. A pro dnešek jsem
se rozhodl posunout o kousek dál
a ukázat, jak se vyvíjela koktejlová
kultura v různých částech světa.
Chtěli jsme ukázat, že to jde i jinak
než s Mojitem, Cosmopolitanem
a Piña Coladou.“ Na snímku Tereza
Velebová dokončuje přípravu
Manhattanu.

Na konci srpna se stala Praha hlavním
městem koktejlů. Do hotelu Hilton se
sjelo více než pět set účastníků osmapadesáti národních barmanských organizací, aby se sešli na 62. výročním
setkání International Bartenders Association (IBA). Dohodli se, že organizátorem 64. mítinku v roce 205 IBA bude
Bulharsko, a projednali řadu podnětů
na úpravu propozic v podstatě hlavní
aktivity IBA, tj. World Cocktail Championship, jež se považuje za jedno
z mistrovství světa v jejich oboru. Ko nečně se také − díky britským delegátům − zabývali otázkou, jak propagovat vítězné receptury, jež doposud
většinou nepřežívají den své slávy.
V úvodu nekonečně dlouhého gala
dinner se podával jako welcome drink
koktejl Leviathan. Čtenáři tohoto časopisu si možná vzpomenou, že autorem
receptury je Rudolf Slavík, český barman ve francouzských službách a ně kdejší první viceprezident IBA, jenž
s nápojem v roce 934 zvítězil na barmanské soutěži pořádané americkými zámořskými linkami. Na snímku ho degustuje současný prezident IBA Derrick Lee.

ARDBEG EMBASSY
V Olomouci bylo 26. září 203 otev řeno diplomatické zastoupení single
malt Scotch whisky Ardbeg. Je zaznamenáníhodné, že je to první
taková aktivita značky v České republice a dokonce i ve střední
Evropě. Volba, jež padla na dobře
známý místní The Black Stuff, pojetím sice spíše irský pub, nebyla
náhodná. Jeho majitel Zdenek Kortiš
je erudovaný znalec whisky vůbec,
v Olomouci vytvořil v naší zemi
unikátní nabídku 25 variant značky,
a to výhradně originálních plnění.
Ochutnat zde můžete nejen whisky
tak, jak ji pijí její příznivci, ale
i v podobě signatory cocktails,
míšených nápojů na bázi Ardbeg.

BEEFEATER
24 COMPETITION
Zahalena tajemstvím se uskutečnila
v první dekádě října v Praze barmanská
soutěž pod hlavičkou značky Beefeater.
V prvním kole vybrala porota na základě
posouzení zaslaných receptur šest těch
nejnadějnějších, jejichž autoři budou
pozváni k českému ﬁnále. Jeho vítěz se
zúčastní světového superﬁnále ve Velké
Británii. Jméno bylo známo až po
uzávěrce časopisu.

WHISKY LIVE
PRAGUE
Historicky první Whisky Live Prague, setkání znalců whisky i začá tečníků mezi jejími příznivci, se
podle mínění odborníků velmi vydařilo, přestože prostory pražské
Nové radnice byly zaplněny obvykle až s příchodem pozdního
odpoledne a večera. Návštěvníci se
setkali jak se známými značkami,
tak i s těmi, které se dosud do České republiky nedovážejí (Tomatin,
Tullibardine). Velkým překvapením
pro část hostů byla česká sladová
whisky Hammer Head, která byla
vypálena v roce 989 a zrála v sudech
českého původu. Zájem o řízené
degustace tradičně označované jako
master class byl kolísavý. Na těch,
které byly zdarma, nestačili organizátoři přidávat židle, na placených
(a popravdě nebyly levné) se cítili
přítomní osamoceni. ●

TEXT A FOTO: ALEXANDER MIKŠOVIC

ZMĚNA U KORMIDLA
V OBLACÍCH
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SETKáNí ŠÉFKUCHAŘů
V BUDAPEŠTI
Již po třinácté se sešli šéfkuchaři
z českých hotelů a restaurací, aby si
předali zkušenosti, poradili si
a načerpali nové informace a inspirace
ze světa gastronomie. Pravidelná
„vzdělávací“ setkání ve formě snídaní
nebo zahraničních cest podporuje
a sponzoruje společnost nespresso.
letos se šéfkuchaři vydali do budapešti.
Tentokrát bylo hlavní událostí setkání
kolegů na Global Chefs Challenge – světové soutěži šéfkuchařů, pořádané Světovou asociací šéfkuchařů WACS, která
zastupuje více než 0 milionů profesionálních kuchařů. Na semiﬁnále pro
střední Evropu v Budapešti soutěžili Ra dek David, šéfkuchař z restaurace La Veranda, Lukáš Skála, cukrář z hotelu InterContinental a Pavel Buchwaldek, kuchař
z hotelu Alcron. Všichni museli při pří pravě receptů použít také kávu Nespresso.
„Nespresso do vysoké gastronomie patří.
Můžeme se pyšnit tím, že restaurace,
s nimiž na celém světě spolupracujeme,
mají dohromady 750 michelinských
hvězd,“ říká Tomáš Novák, obchodní manažer společnosti. Na soutěži šéfkuchaři
fandili svým kolegům až do večera, kdy
byly vyhlášeny výsledky: . místo v kategorii cukrářů získal Lukáš Skála, který
pojede příští rok českou gastronomii pre -

zentovat do Norska, Pavel Buchwaldek
vybojoval v kategorii juniorů 3. místo.
„Určitě bylo na co se dívat. Vždyť
tady dnes vařilo 8 nejlepších kuchařů
z centrální Evropy,“ okomentoval druhý
soutěžní den Miroslav Kubec, kontinentální ředitel WACS pro centrální Evropu
a prezident AKC ČR.
Setkání šéfkuchařů pokračovalo večer
v jedné z restaurací, která připravila husí
hody. Kuchaři měli možnost porovnat
maďarský způsob přípravy a servírování
foie gras ve formě předkrmu a chuť
pečených hus jako hlavního chodu.

ANKETA
1. Mají pro vás setkání šéfkuchařů smysl?
2. Co se vám na letošním setkání nejvíce líbilo?

Radek Kotlán,
šéfkuchař, Grandhotel
Pupp
1. Setkání se účastním
moc rád. Vždy je pro mě
inspirativní, posouvá mě
dál a poznatky využívám
ve svém provozu. Pro mě má cesta smysl
nejen v tom, že se setkám s kolegy
z oboru, že si popovídáme, ale také vidím
jiné provozy, mohu porovnávat.
2. Protože jsem soutěživý typ, byla pro mě
zajímavá návštěva soutěže Global Chefs
Challenge. I když nebyla pojednaná ve
velkém měřítku, jako bývají podobné světové soutěže, odnesl jsem si spoustu zají-

mavých námětů. Také jsem byl zvědavý,
jaká bude maďarská kuchyně, konkrétně
husí hody, které děláme i u nás. Co se týče
přípravy, nejsme na tom hůře ani lépe, ale
lišíme se v prezentaci a servírování.
Martin Havel, šéfkuchař Darovanský
dvůr Golf Resort u Rokycan
1. Určitě. Už samotné setkání šéfkuchařů
má pro mě velký význam.
Jsme hodně pracovně
vytížení a normálně se
nesejdeme. A tady máme
čas vyměnit si poznatky
z práce, byznysu, zku šenosti z provozu.

Druhý den připravila společnost
Nespresso návštěvu vyhlášené Velké
tržnice (Vásárcsarnok), kde si kuchaři
mohli zblízka prohlédnout (a také ochutnat) suroviny, které tvoří základ maďar ské kuchyně: různé druhy mleté papriky,
věnce sušených paprikových lusků, uze né klobásy, salámy, fazole různých tvarů
a barev, naloženou zele-ninu, sušené či
čerstvé lesní houby, foie gras, atd. Setkání v Budapešti se vydařilo. Oba dny
provázely profesní neformální diskuse,
nové zážitky a zkušenosti, které určitě po
návratu každý z šéfkuchařů využije.

A

pr

Be
kz
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fa

2. Jsem rád, že jsem mohl být na evropském kole soutěže Global Chefs Challen ge. Některé výrobky kolegů byly opravdu
povedené. Líbil se mi doprovodný program cesty – návštěva tržnice, kde jsem
viděl jiné suroviny, večeře, kdy jsem
ochutnal maďarské husí hody. Takové
„nakouknutí“ do jiného gastronomického
světa je vždy inspirativní.
Josef Duchoň,
šéfkuchař restaurace
La Provence El Cid
1. Akce tohoto typu mají
smysl pro lidi, kteří mají
zájem o svůj obor, chtějí
poznávat, vzdělávat se
a přivézt do Čech novou inspiraci.
2. Mám skvělý pocit, z toho, že už i mezi
juniory najdeme špičkové kuchaře. Je to
obrovský posun. A protože vařím ve francouzské restauraci, rád jsem si prohlédl
v tržnici typické maďarské suroviny. ●

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: PETR CHVÁTAL
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Hoteliéři z celé republiky se sejdou v Brně,
aby vyhlásili výsledky ankety

HOTELIÉR – RESTAURATÉR ROKU
V hotelu International Best Western Brno se bude konat
dne 21. – 22. listopadu 8. Výroční konference,
kterou pořádá Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Konference je tradičním setkáním odborníků z oboru pohostinství. Je určena provozovatelům hotelů, penzionů,
restaurací a všem, kdo se zajímají o dobré jídlo a cestování. Akce přináší informace o trendech v oboru z celého
světa. Dvoudenní konference, jejíž program vzniká širokou diskusí odborníků, přinese pohled na budoucnost
a profitabilitu oboru, nové manažerské př ístupy a příležitosti jak uspět v silně konkurenčním prostředí.
Přednášek se ujali přední domácí i zahraniční odborníci. Hostem konference bude např íklad také
paní Eliška Coolidge Hašková, která působila mnoho let v Bílém domě. Během galavečeře budou pak
vyhlášeni držitelé výročních cen za rok 2013 z řad hoteliérů a provozovatelů restaurací.
V íce informací včetně programu 8. Výroční konference s profily přednášejících,
pozvánkou na společenské večer y, přehledem nominací držitelů Výročních cen 2013
ve všech kategoriích i možnost online registrace je k dispozici na:
http://konference2013.ahrcr.cz či www.ahrcr.cz

APLIKACE MOJE VODA
pro zÁkaznÍky

APLIKACE MOJE VODA

Bezpečný přístup
k zákaznickému účtu.
Přehled o smlouvě,
fakturách i ceně vody.
y

pro spotebitele

Informace o přerušení dodávek
vody a haváriích. Kalkulačka
spotřeby vody i uhlíkové stopy.

MJTE VODU POD KONTROLOU S DVMA NOVÝMI APLIKACEMI
Mobilní aplikace Moje voda je určena spotřebitelům, tedy odběratelům vodohospodářských služeb poskytovaných
společnostmi skupiny Veolia Voda. Aplikace Moje voda Plus je určena smluvním zákazníkům níže uvedených společností.
Obě aplikace jsou zdarma ke stažení v AppStore a Google Play.
Společnosti skupiny Veolia Voda ČR, a.s..: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. • Středočeské vodárny, a.s. • MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • 1. SčV, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s. • VODOSPOL s.r.o. • RAVOS, s.r.o.
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who is who

WHO IS WHO

katarína
králová (25)
se stala novou
významnou
posilou týmu
luxusních
lázní Boscolo
Prague Spa &
Wellness
v pětihvězdičkovém hotelu
Boscolo Prague na Senovážném náměstí. Bude se
starat o provoz, vedení týmu a komunikaci. Katarína Králová v minulosti působila mimo jiné v Holmes Place Czech
Republic (jako Marketing Coordinator)
a Holmes Place International (Service,
Quality and Standards Manager), kde
měla na starosti organizaci eventů, centrální kampaně či public relations, dále
vytváření standardů služeb ve fitness
klubech v sedmi zemích, projekty
klientských služeb a kvalitativní audity.
Vystudovala University of Applied
Sciences v Rakousku, výměnný semestr
strávila na Universidad Panamericana
v Mexiku a studovala také na Slovensku
a v Kanadě. Kromě rodné slovenštiny
ovládá angličtinu, španělštinu, němčinu
a portugalštinu. V lázních v hotelu Boscolo Prague plánuje zužitkovat své
zkušenosti z marketingu, servisního
prodeje a samozřejmě ze svého působení v mnoha zemích světa. „Cestování
mě velmi obohatilo a moje zkušenosti
z něj mi pomáhají dívat se na věci z různých úhlů pohledu. Mezi mé první úkoly v Boscolo Prague Spa & Wellness patří
ﬁnalizace a implementace nové obohace né nabídky procedur, do které jsme nyní
zařadili mimo jiné několik nových typů
péče o obličej a cvičení jógy u bazénu
pod dohledem zkušeného instruktora.“

milan sahánek (56) šéfkuchař Unile ver Food Solutions a v současnosti manažer kuchařského servisu ﬁrmy Unilever
pro ČR a SR a vedoucí Kuchařské brigády
v KNORR Kuchařském studiu. Vyučil se
v Praze, později pracoval i v dalších ze mích světa.
Vystudoval
hotelovou
školu v Mariánských
Lázních a je
absolventem
různých od borných stáží
a kurzů (Ně mecko, Francie, Rakousko

a Japonsko). Po revoluci se stal na čtyřleté IKA olympijské období kapitánem
národního týmu kuchařů České republiky, který velmi úspěšně reprezentoval
naši vlast na prestižních světových
soutěžích. Je držitelem mnoha kulinářských ocenění, mj. jako dosud jediný
u nás získal i dvě zlaté medaile z ku chařské olympiády IKA. V současnosti
je za Českou republiku na listině mezinárodních rozhodčích Světové federace
kuchařů. Jeho nejen gastronomické
motto zní: „Spokojenost je měřítkem
všech věcí.“ „Kdysi dávno, když jsem
začínal s vařením, tak jsem měl několik
kuchařských vzorů, ale obecně se v prá ci snažím dívat a soustřeďuji se spíš na
budoucnost a moderní trendy ve vaření,
ovšem s pokorou k tradicím, ověřeným
postupům a kvalitním surovinám.“

lukáš svoboda (33)
iniciátor a protagonista Školy čepování
pracuje pro
společnost
Ambiente od
roku 200. Začínal jako výčepní v pražské restauraci
U Pinkasů, v roce 2006 vyhrál v Plzni
poprvé soutěž o nejlepšího výčepního
České republiky a na světovém ﬁnále
v New Yorku skončil druhý. V soutěžení
pokračoval i v následujících letech, největšího úspěchu dosáhl v roce 200, kdy
po vítězství v národním kole vyhrál i mistrovství světa a stal se držitelem titulu Pilsner Urquell Master Bartender. V současné době vede Školu čepování a dohlíží na
kvalitu čepovaného piva v rámci skupiny
restaurací Ambiente. Jako společník
LOKAL CZ se podílí na rozvoji konceptu
restaurací Lokál. „Každé pivo si zaslouží
svůj způsob čepování a podávání. Vyznat
se v tom není lehké, a proto doporučuji
navštívit Školu čepování a něco se přiučit, aby si pak člověk mohl své oblíbené
pivo opravdu vychutnat tak, jak má...“

vojtěch Poštulka (30) nastoupil začátkem září do služeb Mamaison Hotelu
Imperial Ostrava na pozici nového šéfkuchaře. Přes svůj nízký věk má za sebou praxi v mnoha prestižních podnicích.
Působil v Praze v hotelu Villa Voyta
a v restauraci Maze slavného Gordona
Ramsay, poslední roky pak v ostravském
hotelu Park Inn. Svou energií a inovativními nápady chce legendární Hotel

Imperial dostat do povědomí i mladé
generace
a nabídnout
jim nové gastronomické
zážitky v krásném prostředí. „Kdybych
se měl zamyslet, co chci
v tomto hotelu dokázat, tak mě napadá
spousta věcí. Ale v první řadě chci navá zat na legendární renomé hotelu Imperiál
a na to, co zde na Ostravsku jeho jméno
znamená již desítky let. Chtěl bych mladé
generaci a klientům mého věku ukázat,
že v Ostravě nejsou jen nákupní centra
a proslulá Stodolní ulice, ale také, že je
možné si vychutnat gastronomický zážitek při posezení v krásném prostředí,
kam již před časem chodívali jejich rodiče a prarodiče. Také bych chtěl svým přístupem motivovat studenty, kteří u nás
absolvují praxi, a vychovat z nich kvalitní
kuchaře, protože dobrý kuchař nikdy
nemá o práci nouzi.“

matěj kunc (23) prošel za pět let své
praxe několika provozy od Hotelu Casa
Marcelo, přes americkou franchisovou
restauraci T. G. I. Fridays, Ambiente
Lokál, až po moderní restauraci Oblaca
na Žižkovské věži. Nyní působí jako
kuchař v restauraci Usedlost Ladronka,
kde se specializuje na francouzskou
kuchyni. „Na mé profesi kuchaře se mi
nejvíce líbí možnost pracovat s množstvím různých surovin a vytváření jídel,
která jsou skvělá jak svou chutí, tak
i vzhledem. Rád se učím novým postupům a také
mám rád
dobré jídlo.
Baví mě setkávat se s ostatními kuchaři
a předávat si
zkušenosti.
Vařím proto,
aby byli
všichni spokojeni, jak host,
tak já sám
z dobře odvedené práce. Největší radostí pro mne je, když jsou talíře
prázdné a hosté se do našeho podniku
vracejí. Rád vařím francouzskou
kuchyni, která má složitější přípravu,
ale výsledek je vynikající. Také italská
kuchyně je pro mne lákavá, a to díky
své jednoduchosti.“ ●
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VZDĚLÁVAT SE
ZNAMENÁ

ZLEPŠOVAT
SE

Hotelnictví
je jedním z nejméně
inovativních odvětví,
zaznívá v posledních letech stále
častěji při jednáních vrcholového
managementu nadnárodních řetězců.
Velká část toho, co hotely svým zákazníkům nabízejí,
je podle nich jen rozvíjením dávno vytvořených principů.
Doporučují mimo jiné zaměřit se více na vzdělávání personálu…
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noho hoteliérů a restauratérů váhá, jestli má smysl
utrácet peníze za vzdělávání
zaměstnanců. Kromě toho,
že se každý hotel nebo restaurace snaží
snížit náklady na minimum, je tu reálná
možnost, že pak zaměstnanci s vyšší
kvaliﬁkací odejdou ke konkurenci.

M

INVESTOVAT DO PERSONÁLU
MÁ SMYSL
Jenže vzdělávání zaměstnanců, s nimiž
úspěch ﬁrmy stojí a padá, je zkrátka
důležité a je potřeba do něj průběžně
investovat. Vedení, které nepodporuje
rozvoj personálu, podceňuje marketing.
Personál lze rozvíjet dvěma základními
cestami. Tou první je koncept učící se
organizace, který staví na zkušenostech,
jimiž zaměstnanci procházejí, a personál
je při něm každodenně různými formami
veden ke správným postojům. Vzniká tak
etický kodex podniku, ﬁremní kultura,
s níž se zaměstnanci dobrovolně identiﬁkují. Druhou cestou je využití externích
lektorů, přicházejících přímo do ﬁrmy,
nebo vyslání zaměstnanců na různé semináře, kurzy a praxe. Zmíněná první
cesta nestačí, organizace by se dříve či
později bez vnějších podnětů ocitla v zajetí rutinních přístupů. Druhá cesta se
neobejde bez investování ﬁnančních
prostředků a často je i časově náročná,

3

které nepodporuje rozvoj
„Vedení,
personálu, podceňuje marketing
“
což může krátkodobě (podle délky
kurzu) ovlivnit chod podniku.
Podceňování vzdělávání zaměstnanců
rozpozná jen trochu poučený host už
v prvních minutách po vstupu do podniku na chování personálu. Buď je neprofesionální, nebo zbytečně standardizované, bez empatie a vynalézavosti.
Nemluvě o lhostejném či arogantním
chování, které mnoho vypovídá o neprofesionálním řízení podniku. Dobří šéfové
nepodceňují ani zpětnou vazbu od personálu a dovedou ocenit nápady a inovativní přístup. K motivaci zaměstnanců
se vyplatí využívat právě různé formy
vzdělávání a s ním související beneﬁty,
jimiž se posiluje jejich loajalita.

JE STÁLE CO ZLEPŠOVAT
Vyšší odborné znalosti zaměstnanců mohou samozřejmě přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti. Různé vzdělávací
projekty mohou podpořit lepší pracovní
podmínky a udržitelnost pracovních míst
na straně zaměstnanců, a to díky zlepšení pozice jejich zaměstnavatele na
trhu služeb cestovního ruchu. Jedním

Koučink je efektivní nástroj
v oblasti hotelnictví a gastronomie

ROZHOVOR

Filozofie koučinku říká, že všichni lidé jsou v něčem dobří a pokud jsou motivováni, mohou dosáhnout svých
cílů. Za asistence kouče jich mohou dosáhnout rychleji a snáze. I o tom jsme si povídali s Lukášem Pejchalem,
profesionálním koučem, viceprezidentem ICF.
Co si lze pod pojmem
koučink představit?
O koučinku se těžko jen
hovoří. V podstatě je to
rozhovor formou otevřených
otázek. Dají se ale využívat
i různé nástroje, například
takzvaná strategie Walta
Disneyho. To vše slouží
k tomu, aby se klient stal
například manažerem,
kterým touží skutečně být. Nebo se
dostal tam, kde chce skutečně působit.
Největším nepřítelem v našich životech
jsme si my sami. Konkrétně naše podvědomí. Koučink umí přenastavit to, co
nám neslouží. Jinými slovy, brzdí. Do-

poručuji si koučink prostě
nezávazně vyzkoušet. Většina
profesionálních koučů věnuje
jedno setkání na svoje vlastní
náklady.
Může koučink pomoci při
vzdělávání personálu
hotelů a restaurací?
Ano. Koučink je velmi efektivní nástroj v oblasti hotelnictví a gastronomie. Především u manažerů úseků nebo jako příprava čerstvě
povýšených zaměstnanců, například na
vedoucího směny. Povýšení s sebou
nesou vždy potřebu učit se nové věci.
Tedy opustit to, co známe a v čem už

neděláme chyby. Z toho máme obvykle
strach a brzdí nás to nové životní role
přijímat. Vše závisí na síle a vnitřní motivaci koučovaného. Doporučuji tedy
zvážit majitelům hotelů a jejich personálním oddělením, případně majitelům
restaurací, do koho investovat. Určitě
nekontaktujte kouče, pokud dotyčný
není připraven na změnu a tvrdou práci
sám na sobě.
Jak konkrétně koučink probíhá?
Nejdříve je potřeba, aby se koučovaný
cítil s koučem v pohodě. Musí si vzájemně „sednout“ a koučovaný musí cítit
důvěru. Formou již zmiňovaného
rozhovoru kouč zjistí podstatu věci.

→
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Tedy, co bude takzvaným kontraktem,
předmětem koučování. Klient se sám
rozhoduje, zda spolupráce bude příno sem. Kouč zaznamená měřitelné cíle
a časový rámec, které chce klient dosáhnout. Cíl si vždy určuje klient sám!
Minimální doporučená doba spolupráce jsou tři měsíce. Během nich se
kouč vidí s klientem zhruba 6–9krát.
U majitelů podniků nebývá výjimkou
spolupráce na rok.
Můžete zmínit nějaké konkrétní
výsledky právě z oboru
hotelnictví? S čím se zaměstnanci
v různých pozicích nebo majitelé
nejvíce potýkají?
Majitelé či manažeři se nejvíce potýkají
s faktem, že zaměstnanci nedělají to,
co se po nich chce. Musejí je neustále
kontrolovat a říkat jim, co mají dělat.
Co s tím? Odpověď není jednoznačná.
Záleží na přístupu nadřízeného. Říká se,
že každý má takové podřízené, jaké si
zaslouží. Za úspěch považuji moment,
kdy za mnou majitel či manažer přijde
a sdělí, že se podřízení začali chovat
zodpovědněji, a vidí u nich určitý posun

vpřed. Během procesu koučování se
většinou majitelé či manažeři naučí
chápat, jak koučování funguje. Obvykle
začnou sami používat koučovací otázky
a pokoušejí se je aplikovat na svých
lidech. Majitelé se často začnou o kou čink zajímat a investují svůj čas a finance do osvojení si této metody.
Proč byste koučink doporučil?
Ve srovnání s klasickým tréninkem je
koučink zcela jiná liga. Trénink je vždy
vytvořený předem na určité téma tak,
aby pomohl v dané oblasti všem, bez
ohledu na jejich osobnost. Může se stát,
že osmdesát procent tréninku bude pro
klienta jen opakováním toho, co zná,

nebo toho, co ho vůbec momentálně
nezajímá. Koučink je vždy na sto procent o klientových potřebách.
Co byste vzkázal těm, kteří na
takové metody nevěří?
Že je chápu. Nikdo z nás si nepřeje, aby
nám cizí člověk říkal, co máme dělat. Vtip
je v tom, že tomu se kouč snaží vyhnout.
Koučink je rozhovor formou otevřených
otázek. V žádném případě monolog
s radou pro všechny a na všechno.
Každý hotel či restaurace je unikátní, tak
jako personál, který v něm pracuje. Proto
žádné rady. Zní to nelogicky, a tak, jak
jsem zmínil na začátku rozhovoru – vyzkoušejte koučink a udělejte si obrázek.

Jedna rada na závěr
Na trhu se pohybuje mnoho lidí, kteří si dají na vizitku moderně znějící slovo kouč.
Důležité je, vybrat si profesionála, který má za sebou odborný výcvik a několik let praxe.
Také bych doporučil vybírat kouče, který je členem oborové organizace. Například ICF
(International Coach Federation), která má v České republice svoje zastoupení. Další
oborové organizace jsou ČAKO nebo EMCC. Členství v oborové organizaci zavazuje
kouče následovat etický kodex. To pro klienta znamená jistou záruku odbornosti poskytovaných služeb.

„Právě personál zajišťuje kvalitní vztah se zákazníkem“
z hlavních důvodů, proč by měli hoteliéři
a restauratéři podporovat vzdělávání svého personálu, je právě vědomí, že ve srovnání s konkurencí, je stále co zlepšovat.
„Pokud vyjedeme do okolních států, jako
je například Rakousko, můžeme často
vidět, kde máme ve službách cestovního
ruchu stále rezervy,“ říká Martin Konečný, hlavní manažer projektu OP LZZ
z agentury CzechTourism. Podle něj je
vzdělávání zaměstnanců v oblasti služeb
velmi důležité, protože právě personál zajišťuje kvalitní vztah se zákazníkem. A ten
není radno podceňovat. Spokojenost hosta je na prvním místě, a pokud o ni personál nebude „pečovat“, host se nevrátí.

KURZY I ZDARMA
Některé instituce nabízejí vzdělávání pro
personál v oblasti hotelnictví zdarma.
Jednou z nich je Asociace hotelů a restaurací ČR, která již několik let nabízí
odborné semináře pro pracovníky z ob lasti hotelnictví a gastronomie v rámci
své vzdělávací sekce. Tyto semináře, sloučeny pod názvem Podnikatelská akademie AHR ČR, jsou vypisovány vždy na
jaře a na podzim téhož roku.
→
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VZDĚLÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU
PRO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE V CESTOVNÍM RUCHU PŘIPRAVILA AGENTURA
CZECHTOURISM MNOHO ZAJÍMAVÝCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU „ROZVOJ
KVALIFIKAČNÍ ÚROVNĚ A KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU“, KTERÝ JE
FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ
ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. O PROJEKTU JSME SI POVÍDALI
S MARTINEM KONEČNÝM, HLAVNÍM MANAŽEREM PROJEKTU.
Pro koho jsou vaše vzdělávací kurzy
určeny?
Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnavatelé
a jejich zaměstnanci patř ící do sektoru cestovního
ruchu. Podpořeny jsou všechny regiony ČR mimo
území hlavního města Prahy. Projektu se tedy
mohou účastnit pouze osoby s místem výkonu
práce mimo území hlavního města Prahy. Zapojit
se mohou podniky (právnické osoby, obchodní
společnosti, spotřební a výrobní družstva
a OSVČ). Projektu se bohužel nemohou účastni t
organizace státní správy a místní samosprávy,
školy a vzdělávací instituce.
Jaké kurzy je možné absolvovat a jakou
formou probíhají?
Projekt nabízí celkem 66 kurzů, které jsou
primárně zaměřeny na odborné znalosti
v oblasti cestovního ruchu, přičemž jejich obsah
by měl nabízet seznámení s aktuálními trendy
v postupech, procesech či dostupných
technologiích. Tematicky jsou kurzy rozděleny
na šest částí – Ubytování, Stravování, Činnost
cestovních kancelář í a agentur, Průvodcovská
činnost, Turistická informační centra a Sportovní
zař ízení, fitcentra, služby pro osobní a fyzickou
pohodu.
Kurzy probíhají formou prezenční výuky v délce
převážně jednoho pracovního dne. Vybrané
kurzy jsou vzhledem ke svému obsahu
a zaměření dvoudenní nebo maximálně třídenní.
Aktuální nabídku kurzů naleznete vždy
na webových stránkách projektu
www.vzdelavani.czechtourism.cz..
O jaké kurzy byl dosud největší zájem?
Z našich aktuálních údajů můžeme vyčíst, že
největší zájem je o kurzy Profesionální obsluha
hostů pro číšníky a servírky, Recepce a Vyřizování
reklamací a stížností pro oblast cestovního ruchu.
Velký zájem zaznamenáváme například také

u všech třech praktických gastronomických
kurzů nebo u kurzů zaměřených na manažerské
dovednosti či marketing.
Ze strany cílové skupiny je největší zájem
vzdělávat se v Moravskoslezském
a Jihomoravském kraji, obdobný zájem
zaznamenáváme také v Karlovarském
a Zlínském kraji. U ostatních krajů, zejména těch
na území Čech, evidujeme zatím nižší účast, ale
věř íme, že se jedná o tendenci, která se začne
vyrovnávat.
Odkud k vám přicházejí lektoři kurzů?
Jsou to také lidé z praxe?
Všichni naši lektoři mají nejen lektorské zkušenosti,
ale zejména musí prokázat i potřebnou
odbornou praxi v oblasti, které se budou při
výuce věnovat. Nejsou to tedy „teoretici“,
ale lidé z praxe, kteří mohou tak předat
účastníkům kurzu odborné znalosti a podělit se
s nimi o získané zkušenosti. Odbornost lektorů
vnímáme jako jeden z hlavních motivačních
nástrojů pro zaměstnavatele, k vyslání jejich
zaměstnance na kurz.

Od konce února, kdy byla
zahájena registrace jednotlivých
podnikatelských subjektů, evidují
celkem 730 úspěšných registrací..
Do konce srpna se uskutečnilo
celkem 106 kurzů,, jichž se úspěšně
zúčastnilo 1527 zaměstnanců
z cílové skupiny pracovníků
v cestovním ruchu.

Zahrnují kurzy i praktickou výuku?
Ano. Součástí všech kurzů musí být i praktická
část, která se samozřejmě liší dle zaměření kurzu.
Nicméně, zakomponování praktických cvičení,
skupinových prací, ilustrativních videí či jiných
interaktivních prvků je požadováno u všech kurzů.
Jaká je odezva účastníků?
Odezva od účastníků je od zahájení výuky
pozitivní, a to zejména ve vztahu ke kvalitě
a odborné úrovni lektorů. Vzhledem k tomu, že
zajištění potřebné odbornosti lektorů vnímáme
jako jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu
projektu, toto zjištění nás samozřejmě těší.
Zvýší absolvent kurzu svoji hodnotu
na trhu práce?
Jedním z cílů projektu je podpořit zaměstnatelnost
v oboru cestovního ruchu prostřednictvím zvýšení
odborných znalostí zaměstnanců tohoto
odvětví. Věř íme také, že vyšší odborné znalosti
zaměstnanců mohou přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti samotných podniků
v cestovním ruchu. Pokud tyto dva cíle budeme
posuzovat společně, věříme, že realizace
projektu může podpořit pozici zaměstnavatelů
na trhu služeb cestovního ruchu a tím také
podpořit lepší pracovní podmínky a udržitelnost
pracovních míst na straně zaměstnanců.
Proč byste vaše kurzy doporučil?
Nabídka témat je široká a naše kurzy jsou vedeny
lektory s mnohaletou praxí, kteř í zájemcům
o dané téma mohou předat odborné znalosti
a mnoho zajímavých zkušeností. V prezenční
výuce je kladen důraz na praktickou část, cvičení,
skupinové práce a společnou diskusi. Kurzy se
konají po celé ČR a účastníci kurzů nemusí tak
daleko dojíždět ze svého zaměstnání. Věříme,
že se do projektu zapojí ještě mnoho zájemců
a budeme se na ně těšit na některém z kurzů.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ / FOTO: ARCHIV
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Univerzální člověk pro hotelnictví
O trendech současného hotelového školství i jeho provázanosti se zahraničními systémy odborné přípravy
jsme si povídali s doc. Ing. Václavem Vinšem, CSc., rektorem Vysoké školy hotelové v Praze a s vedoucím
katedry hotelnictví PhDr. Markem Merhautem, Ph.D., MBA.

ROZHOVOR
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Jaká je úroveň
současného středního
a vysokého hotelového
školství?
V České republice je více
než sto středních hotelových škol a pouze tři vysoké
školy, které nabízejí ke studiu obor hotelnictví. Z nich
pak pouze Vysoká škola
hotelová v Praze má inže nýrské studium. Když se podíváme podrobněji na složení uchazečů o studium,
zjišťujeme, že jen přibližně čtyřicet procent přichází ze středních hotelových
škol. A to ještě nehovořím o kvalitě těch
uchazečů nebo o jejich ucelenější představě o vlastní budoucnosti v oboru.
Mnozí z nich šli na tuto velmi speciální
školu, která optimálně předpokládá
hlubší zájem o budoucí profesi, aniž by
předem věděli, co to obnáší. Nebo je
tam nasměrovali rodiče. Když se ptáte
studentů prvních ročníků středních ho telových škol na jejich představu o studiu, drtivá většina ji nemá. Navíc se ukazuje, že devět z deseti studentů středních
hotelových škol stejně v budoucnosti
v oboru pracovat nebude. Na vysokých
hotelových školách je to už jinak. Hlásí
se především absolventi gymnázií, již
zmíněná část uchazečů ze středních

hotelových škol a pak ti, kteří
se pro obor rozhodli sami a cí levědomě se snaží rozšířit si
obzory a získat co nejlepší
vzdělání, ať již v prezenční ne bo kombinované formě studia.
Co charakterizuje vaši
specializovanou a navíc
soukromou vysokou školu?
Bohužel, často se uvádí, že
v hotelovém a restauračním odvětví jsou
platy nízké, aniž by to bylo blíže objasněno, a toto podvědomí může být pro někoho demotivující. Školné je sice relativně
vyšší, protože zdejší provoz je nákladnější než v případě jiné vysoké školy, ale
je třeba i uvést, že po celou dobu existence školy nedošlo k jeho zvyšování.
Máme dvě moderní, plně klimatizované
auly, počítačové učebny a řadu speciálních poslucháren, například gastronomickou posluchárnu, cvičnou restauraci
a kuchyň, salonky a dva bary pro výuku
sommelierů a barmanů. Studenta bakalářského oboru připravujeme pro nižší
a střední stupeň řízení i k tomu, aby byl
schopen vést svoji rodinnou firmu. Osvojí
si tady velký praktický základ a měl by
se ihned v oboru uplatnit. Účastníka magisterského studia vedeme k vyšší úrovni
uplatnění. Měl by být schopen rodinnou

firmu inovativně rozvíjet a především směřovat v oboru výše, mezi vyšší management v hotelových řetězcích. Oproti veřejné vysoké škole nabízíme nadstandard
v přístupu pedagogů, také empatii vůči
studentům, v žádném případě to však
neznamená, že bychom někomu odpustili zkoušku. S řadou neúspěšných studentů se rozloučíme během jejich studia.
Jaké jsou trendy v hotelovém
školství?
Hotelové odvětví se dynamicky rozvíjí,
dochází v něm k zásadním proměnám
vlivem nových technologií. Zmiňme na příklad rezervační systémy, elektronický
prodej kapacit zařízení, využívání sociálních sítí a také nutnost reagovat na rozmanitost skupin klientů, například rodin
s dětmi či aktivních seniorů. Nelze pone chat bez povšimnutí kongresovou nebo
wellness turistiku, s nimiž jsou spojeny
specializované služby a vyžadují i flexibilní marketing. Pokud jde o formy, převažuje studium prezenční, máme ale
i hodně kombinovaného studia. Svoji roli
hraje také demografický útlum, kdy do
vysokých škol vstupují postupně slabší
ročníky absolventů škol středních. Na
druhé straně je však v praxi nedostatek
kvalitního personálu. Zjistilo se například,
že třetina stávajícího personálu v odvětví

úroveň seminářů zajišťují
„Vysokou
lektoři z řad profesionálů
“
Vysokou úroveň seminářů zaručují
lektoři, kteří jsou vybíráni z řad profesionálů působících dlouhodobě právě v ob lastech hotelnictví a gastronomie.
„V září jsme otevřeli na území celé České republiky více než 50 kurzů z oblasti
hotelnictví i gastronomie. Velký nárůst
množství kurzů je i důvodem, proč jsme
se rozhodli přibrat do našeho týmu nové
lektory, kteří mají stejně vynikající
zkušenosti z praxe jako ti stávající,“ říká
Ing. Alžběta Cedidlová z AHR ČR.
Semináře z oblastí Rooms division
(Recepce, Housekeeping, Řešení stížnos-

tí, připomínek hostů a méně standardních situací v provozu, Jak získat hosta
svým přístupem?), Financí (Základy Revenue Managementu aneb jak optimálně
využít hotelovou kapacitu, Optimalizace
provozních nákladů ubytovacího zařízení), HR + Training (Sestavení plánu
vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci, Efektivní výběr zaměstnanců), Gastronomie (Profesionální obsluha hostů
pro číšníky a servírky, Kalkulace v gastronomických provozech...), Sales&Marketing (Jak marketingově využít Facebook,
Twitter...), Řízení ubytovacího úseku,
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není vůbec vyučena v oboru! Přitom je
po kvalitních zaměstnancích stálá poptávka, například v Mariánských Láz ních. Na druhou stranu někde raději
vezmou zaměstnance nekvalifikovaného, aby ušetřili.

Externí vzdělávání pomáhá rozšířit vědomosti zaměstnanců. V oborech souvisejících s cestovním ruchem je výběr středoškolských vzdělávacích institucí široký. Vytvářejí
však jen základ profesních dovedností. Další získává pracovník prostřednictvím kurzů
a tréninků u zaměstnavatele. Na konkrétní profesní pozici připravují vyšší odborné školy.
Většina soukromých vysokých škol nabízí bakalářské a navazující magisterské studium.
Bakalářský stupeň je více zaměřen na praxi. V České republice připravují studenty pro
hotelové odvětví tři vysoké školy: Vysoká škola hotelová, Vysoká škola cestovního ruchu,
hotelnictví a lázeňství v Praze a Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně.

mají od účastníků skvělou odezvu. „Jed na z našich interních firemních hodnot
je postavena na chuti vzdělávat se,
proto tento projekt vnímáme jako další
možnost jak našim lidem umožnit
rozvoj sebe sama, posilovat svoje kompetence a potažmo zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. Díky rozdělení dle
příslušných NACE je vždy dané téma
vyprofilováno pro konkrétní cílovou

skupinu. Naši lidé, kteří se projektu již
účastní, pak kvitují možnost sdílet
zkušenosti se svými kolegy na obdobných pozicích, možnost diskutovat své
problémy s odborníkem v roli lektora
a moderátora a podívat se do jiných
hotelů či obdobných zařízení,“ hodnotí
seminář Žaneta Kynclová, GM Assistant/HR Coordinator, Aquapalace Hotel
****S Prague. ●

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: ARCHIV

Máte odezvu v zahraničí?
Obsah studia je srovnatelný s renomovanými zahraničními vysokými hotelovými školami. Absolventi se samozřejmě dokážou uplatnit i za hranicemi
republiky. Naše vysoká škola se aktivně zapojuje do programu zahraniční
mobility studentů, kreditní systém ECTS
jednoduše umožňuje absolvování studijních stáží na partnerských zahranič ních vysokých školách s následným
uznáním absolvovaného studia v zahraničí. Škola je intenzivně zapojena
do mezinárodního výměnného programu Erasmus a do dalších mimoevropských výměnných programů. V sou časné době má uzavřeny dohody
s 25 vysokými školami ve třinácti zemích. Angličtina je u nás povinným
jazykem, máme zde studenty z patnácti zemí, což je podpořeno i anglickým
studijním programem na bakalářské
úrovni a připravujeme obdobný program pro úroveň magisterskou. Spolupracujeme s hotelovou školou v Haagu, nyní i se Southern New Hampshire
University ve Spojených státech. V zahraničí se hodně inspirujeme, nepřipouštíme stagnaci procesu výuky, vycházíme z akreditace i z toho, že
musíme učit to, co je důležité v hotelovém odvětví a v cestovním ruchu.

INZERCE

Vysoká škola hotelová v Praze
SRĜiGiURþQtNPH]LQiURGQtYČGHFNpNRQIHUHQFH
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ANKETA
hoteliérů

V

Zúčastňujete se vy nebo vaši zaměstnanci
odborných kurzů, seminářů či školení?
Podle čeho si je vybíráte?
Ing. Tomáš Startl,
General Manager,
Hotel Perla, Praha
Jsme malý hotel, kde
však pracují na manažerských postech pracovníci, kteří prošli
mezinárodními hotely,
kde je pravidelné školení povinné. A je to
znát. Mají zažité standardy a automaticky je instalují a vyžadují i u nás v Perle.
Potřeboval bych školit více, např. recepční na práci s hostem. Velmi jsme byli
spokojeni se školením Management
housekeepingu. Také se nám osvědčilo
využívat školení dodavatelskými ﬁrmami,
která bývají zdarma, ale mají velký přínos. Nabídky kurzů a školení nám přicházejí i pro číšníky a kuchaře.

se připravují pro všechny zaměstnance
− od top managementu po řadové kolegy. Tréninky se snažíme co nejvíce „šít
na míru“ potřebám firmy a jednotlivým
zaměstnancům podle toho, jaké dovednosti chceme podpořit a vylepšit (jestli
se jedná o technické
dovednosti nebo tzv.
soft skills). Celou dobu se snažíme o inovativní přístup. Spolu pracujeme nejen se
školiteli, ale také vysíláme zaměstnance na krátké stáže do
zahraničí. Náš nejnovější tréninkový
program je veden dokonce profesorkou
z DAMU.

Ing. Petr Šot, General Manager,
Ing. Josef Kulíšek, ředitel,
OREA Hotel Voroněž, Brno
Vzdělávání a pravidelné školení zaměstnanců považuji za jeden z důležitých
prvků úspěšného fungování a rozvoje
firmy. Proto i naši pracovníci se pravidelně zúčastňují řady školení a odborných seminářů, a některé organizujeme
sami nebo prostřednictvím našeho
hotelového řetězce OREA HOTELS. Je
samozřejmé, že při
rozhodování hraje
zásadní roli téma
školení, ale důležitým
momentem je i firma,
která školení organizuje, a osoba, která
školení provádí.

Eva Pašková, General Manager,
Novotel a Ibis Wenceslas sq., Accor, Praha
Školení obecně jsou v naší společnosti
důležitým tématem. Tréninkové plány

Hotel Zlatá hvězda, Třeboň
Ano, monitorujeme nabídky školení a kurzů od různých pořadatelů a vybíráme si
ty, které nám mohou něco přinést. Platí
to jak pro mne, tak
i pro přeposílání nabí dek mým kolegům či
návrhů pracovníkům.
Důležité je vhodné
načasování akcí, vzhledem k sezonnosti, tj.
volnějšího prostoru
a možnosti se akce
zúčastnit. Myslím si, že je již nyní z čeho
vybírat a kvalita školení jde nahoru.

Martin Volf, ředitel společnosti,
Hotel BIOGRAF, Písek
Odborné kurzy a školení jsou velice důležité nejen pro osobní růst jednotlivce,
ale i dále pro předávání zkušeností a informací celému pracovnímu kolektivu. Já
osobně jsem se v minulosti zúčastnil ně-

kolika odborných kurzů (např. Horeka
2), a také kurzů, které pořádá AHR ČR.
Chceme, aby se zvyšovala i kvalita naše ho personálu, proto využíváme pro kuchaře školení např. od společnosti Bidvest.
Víme, že v tuto chvíli agentura CzechTourism prostřednictvím AHR ČR nabízí
odborné kurzy v projektu „Rozvoj kvaliﬁkační úrovně a kompetencí pracovníků
v cestovním ruchu“, ještě stále probíhá
možnost kurzů v projektu „Vzdělávejte se
pro růst“. V rámci našich možností a personálního obsazení
se postupně snažíme
školit všechny úseky
v hotelovém provozu
(recepce, kuchyně,
servis, housekeeping
a částečně i střední
management). Kurzy
si vybíráme většinou
podle situace, který úsek to zrovna
potřebuje vzhledem ke kvalitě, kterou
nabízí klientům, ale také podle lektora,
který daný kurz školí.

Ing. Karel Rada, ředitel Hotelu
Horizont, Pec pod Sněžkou
Ano, zúčastňujeme se odborných kurzů
i seminářů. Podporujeme vzdělávání zaměstnanců a jsme velmi rádi, pokud iniciativa přichází i od nich samotných. Na
vzdělávání zaměstnancům samozřejmě
přispíváme. Považujeme to za velmi důležité pro odborný i kariérní růst. Školení
vybíráme podle potřeby
− co považujeme za
důležité, kdo školení
pořádá a který lektor
přednáší. Velmi dobré
jsou semináře a vzdělávání Podnikatelské
akademie AHR ČR. ●
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ŽIDLE – STOLY – BAROVÉ ŽIDLE – MODULÁRNÍ SYSTÉMY

V čistém – svěžím prostředí chutná vše lépe
Vkusné prostředí vašeho gastronomického zařízení a jeho funkčnost
a využitelnost je jedním z nejdůležitejších faktorů, které vám bezpochyby
zaručí příliv mnoha hostů.
V moderních gastronomických objektech vás útulná zákoutí s pohodlnými
lavicemi přímo vybízí k odpočinku. Je jedno, zda jsou lavice uspořádány
do skupin nebo jsou rozmístěny samostatně. GO IN čalouněný nábytek
a lavicové systémy se vždy prezentují v nejlepším světle a jsou dostupné
v téměr každé individuální kombinaci barev a materiálů.

Design styl – pro jistotu!
Profesionální nábytek GO IN se vyznačuje především svým exkluzivním designem, robustností a ﬂexibilitou. Mnoho produktů je přičemž
opatřeno certiﬁkovaným GS – symbolem (zkouška bezpečnosti), který
zaručuje u daného nábytku nadstandardní bezpečnost a kvalitu.
Látka Deligard – bakterie, nečistoty a vlhkost jsou bez šance.
GO IN látky vhodné pro váš čalouněný nábytek jsou dostupné
i ve speciální úpravě s příměsí, která zabraňuje tvorbě skvrn. Tyto
látky vám nabízejí jedinečnou ochranu před znečištěním a nepřijemným zápachem. Tato látka s inovativní technologií Deligard zajištuje
trvalou čistotu při každodenním použití a navíc šetří váš čas.

VÍDEŇ Brunn am Gebirge
GO IN AUSTRIA GmbH
Businesspark Wien-Süd · Campus 21
Liebermannstraße F04 102
2345 Brunn am Gebirge · Rakousko
email:
web:
tel:
fax:

info@go-in.at
www.go-in.at
+43 (0) 820 901520 *
+43 (0) 820 901521

* Místní tarify z národní pevné sítě. Tarify mobilních operátorů se mohou lišit.

ČESKÁ REPUBLIKA / bezplatná servisní linka
tel: 0800 484404 email: info@go-in.cz
fax: 0800 88 09 12 web: www.go-in.cz
otevírací doba
pondělí – čtvrtek 9.00 – 17.00 hod
pátek
9.00 – 15.00 hod

Náš bezplatný katalog 2013
si můžete objednat na www.go-in.cz
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Nespokojený
zákazník
není
problém,
ale
!
t
s
o
t
i
ž
e
l
í
př
Z celosvětového
pohledu 70 % zákazníků
ukončuje obchodní
vztah nikoli kvůli
ceně nebo lepší
nabídce, ale kvůli
chabé zákaznické péči.

V

ětšina restauratérů a hoteliérů
si uvědomuje, že od spokojeného a stále se vracejícího zákazníka se odvíjejí také obchodní
výsledky. Některé z restaurací a hotelů si
uvědomují také to, že je nutné se snažit,
aby těch nespokojených zákazníků bylo
co nejméně, respektive žádní. Jak ale vy řešit situaci, kdy se nespokojený zákaz ník skutečně objeví? Nepříjemnou situaci
můžete obrátit ve společný prospěch tím,
že svou reakcí zcela předčíte očekávání
zklamaného zákazníka. Jak na to?

hat i v osobní rovině. Nebát se zeptat, zda
je vše v pořádku, zda je zákazník s produktem či službou dostatečně spokojený.
K ověření spokojenosti dobře poslouží
i dotazník, který můžeme klientům poskytnout k vyplnění. Můžeme tak předcházet případným problémům, kterých si
zákazník sice všímá, ale nepovažuje je
v současné době až za takovou překážku.
V budoucnu by se ale právě tato překážka mohla stát nepřekonatelnou, proto je
dobré ji hned v počátku eliminovat.

zlepšit. Stížnosti nám mohou pomoci získávat informace o problémech se služba mi, dodávkou apod. Díky nim pak nebude
docházet k dalšímu úbytku zákazníků,
případně ke snižování jejich dlouhodobé
spokojenosti a loajality. Kromě toho znamená stížnost příležitost prokázat kvalitu
zákaznických služeb a aktivně se zákazníkem komunikovat. Získáme tak cenné informace o jejich potřebách a přáních. Pře staňte tedy nespokojeného klienta vnímat
jako problém, ale vnímejte ho jako
příležitost.

KOMUNIKUJTE PROAKTIVNĚ

ZMĚŇTE PŘÍSTUP KE
STÍŽNOSTEM A REKLAMACÍM

NASLOUCHEJTE

Základem úspěchu v komunikaci je komunikovat proaktivně. To znamená všímat si všech náznaků, které by mohly
vést k nespokojenosti. I negativní ohlasy
je nutné unést a promptně na ně reagovat. Proaktivní komunikace musí probí -

Jen asi každý desátý nespokojený zákazník si stěžuje. Proto je každou stížnost
nutné chápat jako pomyslnou špičku ledovce. Tím, že si zákazníci stěžují, nám
ukazují, že jim na nás záleží. Věnují nám
svoji pozornost a radí, co bychom měli

Když už se nějaký problém objeví, měli
bychom se držet zásady naslouchání.
Snažte se nespokojeného zákazníka vy slechnout, pokud si zákazník stěžuje pí semně, měli byste zjistit více podrobností, proč je vlastně zákazník nespokojený.
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OVĚŘTE SI TVRZENÍ
ZÁKAZNÍKA
V okamžiku, kdy zjistíte, na co konkrétně
si klient stěžuje, měli byste si jeho tvrzení ověřit. Jsou i tací, kteří stížnost jen
předstírají, aby získali nějaký prospěch.
Některé ﬁrmy reagují na stížnosti automaticky poskytnutím například slevy či
dárku tak, aby problém se zákazníkem co
nejrychleji vyřešili. Ale ani to není nejideálnější řešení. Může docházet ke zne užívání a ﬁrmu to stojí jen zbytečné prostředky navíc. Ověření tvrzení zákazníka
by mělo probíhat rychle, nemělo by se
zbytečně prodlužovat a nestačí zákazníkovi pouze sdělit, že problém se budete
snažit vyřešit, jak nejrychleji to bude
možné.

DOSTAŇTE KLIENTA
NA SVOU STRANU
Co ale dělat, když se objeví problém? Co
když si klient stěžuje na vysokou cenu
nebo špatně odvedenou práci? Můžeme
ho i v tuto chvíli mít na své straně? Můžeme. Jen už nemůžeme klienta dostávat
na svou stranu, ale musíme se postavit na
tu jeho. Podívejte se na věc jeho očima
a ukažte mu, že jste na stejné lodi, že je
v zájmu vás obou, aby vše probíhalo bez

problémů. Jakmile začnete klientovi odporovat, dostáváte se s ním do boje, který
nemůžete vyhrát. Řekněte klientovi, že
mu rozumíte, že na jeho místě byste dělali přesně to, co dělá on. Ujistěte ho, že pro
vyřešení problému uděláte maximum.

ŘEŠTE PROBLÉM OSOBNĚ
Pokud je to jen trochu možné, přeneste
komunikaci z mailů na telefony a z telefonů na osobní schůzky. Čím blíž se do stanete k zákazníkům, tím větší máte
šanci zvládnout jednání k oboustranné
spokojenosti. U osobního setkání máte
největší možnost projevit svou osobnost
a také nejlíp poznáte, jak je klient naladě ný. Co je po mailu neřešitelný problém,
to se dá po telefonu vysvětlit nebo dohodnout. Kde po telefonu existují překážky, tam se při osobním jednání dá
dojít k naprostému souladu. Dohodněte
si osobní schůzku, a i když jedete řešit
reklamaci či jiný problém, přijeďte
s úsměvem a ujistěte klienta, že je vše
v pořádku, jen je potřeba vyřešit to, co
ho trápí. A pro to jste ochotní udělat
maximum.

PODĚKUJTE ZA STÍŽNOST
Mocným nástrojem pro zvládání nepříjemných situací a pro bezproblémovou
komunikaci s kterýmkoliv klientem je
slovo „Děkuji“. Zkuste si během jednání,
když zrovna mluví váš klient, opakovat
v duchu toto kouzelné slůvko. Děkujte
klientovi za jeho čas, za to, že vám dává
příležitost naučit se zvládat lépe komunikaci. Slovo „Děkuji“ funguje, ať už ho
použijete jakkoliv.

VYŘEŠTE PROBLÉM
CO NEJRYCHLEJI
Ne každý zákazník, který si stěžuje, má
na svou stížnost právo. Rozhořčení často
pramení z nedostatečné informovanosti
klienta. Řešením je v prvé řadě velmi
vstřícná komunikace, pomocí níž se
klientovi budete snažit vysvětlit, jak k nedorozumění došlo. Tím však řešení problému nekončí. Měli byste klientovi nabídnout řešení, které by vyhovovalo oběma
stranám. Takový návrh by měl být opět
co nejrychlejší nikoli však ukvapený. Zákazník musí mít pocit, že na odstranění
jeho problému aktivně pracujete.

VYŽÁDEJTE SI ZPĚTNOU
VAZBU
Vyřešili jste problém s nespokojeným
zákazníkem? Nezapomínejte si vždy
vyžádat zpětnou vazbu, zda je nyní již
vše v pořádku. Z nespokojeného
zákazníka se může lehce stát spokojený, který navíc díky kvalitní komunikaci může přejít až k věrnosti značky.
V tomto ohledu funguje rozšíření nyní
již kladného hodnocení velmi rychle.
Takový zákazník má totiž často potřebu
o vyřešení svého problému informovat
nejen své blízké okolí, ale i ostatní
klienty, nově nejčastěji přes sociální
sítě. Existují studie, podle kterých je nespokojený zákazník, který obdržel na
svoji stížnost uspokojivou odpověď,
věrnější zákazník než ten, který si
nikdy na nic nestěžoval.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, NOVÉ POLE
KOMUNIKACE S KLIENTY,
I S TĚMI NESPOKOJENÝMI
Stále častěji se hodnocení zákazníků
objevuje v rámci sociálních sítí. Je to
nejrychlejší a nejúčinnější metoda, jak
upozornit i další klienty značky či
firmy, která si v rámci sociálních sítí
zřídila svůj účet, na nějaké nesrovnalosti. A právě v sociálních sítích je velká
slabina českých firem. Neumějí se
svými zákazníky komunikovat. Když
už se nějaký negativní názor objeví,
buď ho smažou, či nereagují. Ale uvědomme si, že v době sociálních sítí
žádný problém neututláme. Využívejte
sociální sítě ve svůj prospěch, a to nejen
ve smyslu reklamy a propagace, ale také
pokud jde o komunikaci se zákazníky.
V případě těch nespokojených je sociální síť cestou, jak dát ve známost, jak
se k nepříjemným záležitostem stavíte.
Kvalitní firma se totiž pozná právě
podle toho, zda se v nepříjemných situacích chová otevřeně a korektně ke
svým klientům. ●

TEXT: ZUZANA ŠLAPALOVÁ – ČEMPELOVÁ FOTO: ARCHIV

Co ho vedlo až k tomu, že poslal písemnou stížnost. Samozřejmě jsou lidé, kteří
si stěžují na vše, bez toho, aniž by
k tomu měli oprávněný důvod, ale
i v tomto případě bychom se měli držet
pravidla naslouchání. Není řešením ani
žádná odpověď, ani reakce ve smyslu, že
není důvod být nespokojený.
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Prezentace

4. DÍL

v internetových mapách
a navigacích
Velmi mnoho zákazníků hledá restaurace či hotely ve své blízkosti pomocí map
na internetu a v mobilním telefonu. Prezentujete se v nich tak, aby vás našli?

P

okud v oboru podnikáte už nějakou dobu, pravděpodobně jste
registrovaní v mapách Seznamu
či Googlu. Jak vám ale může pomoci, pokud se budete prezentovat i v te lefonech iPhone či Windows Phone, na
Foursquare, navigacích Tomtom a Garmin
či lákat zahraniční návštěvníky přes TripAdvisor?

MAPY.CZ OD SEZNAMU
JSOU ZÁKLAD
Nejpoužívanější internetové mapy v Čes ké republice jsou Mapy.cz od Seznamu.
Jsou i největší databází ﬁrem v ČR (spojením se službou Firmy.cz). Pokud už
tedy podnik provozujete nějakou dobu,
určitě jste zde registrovaní. Pokud ne, vaše ﬁrma se v mapách zobrazí tím, že si
zřídíte ﬁremní zápis na Firmy.cz, ve kterém označíte i polohu ﬁrmy. Pokud potom

uživatel v mapě hledá např. restaurace
v daném místě mapy, tak se mu zobrazí
i ta vaše.
S mapami Seznamu úzce souvisí
i mapová aplikace Mapy.cz pro chytré
mobilní telefony, kterou Seznam nedávno inovoval. Uživatelé, kteří ji používají,
si mohou nechat zobrazit seznam restaurací, které jsou nejblíže jejich aktuální poloze. To vám může také přivést
nové zákazníky.

CO VŠE BUDETE ZADÁVAT
PŘI REGISTRACÍCH DO MAP?
název ﬁrmy − pokud podnikáte jako
fyzická osoba, můžete obvykle uvést i obvyklé jméno provozovny, třeba název
restaurace.
Popis činnosti – u Seznamu je třeba
zadávat stručný a popisný text, bez marketingových výrazů.

kontaktní údaje vč. adresy, tel. čísla,
otevírací doby, emailového kontaktu, webové adresy.
zařazení do kategorií – např. restaurace, hotel, penzion...
Většinou není možné přidávat další odkazy, třeba na sociální sítě, což je škoda.

MAPY GOOGLE
JSOU NUTNOST
Stále více lidí používá vyhledávač od
Googlu a s ním propojené mapy, které najdete na adrese maps.google.cz. Troufám
si tvrdit, že do budoucna budou mnohem
důležitější než mapy Seznamu, a to s rostoucím počtem majitelů chytrých telefonů s operačním systémem Android.
Tam už je totiž mapová aplikace Googlu
předinstalovaná a lidé tak budou na tyto
mapy čím dál více zvyklí z telefonu
a budou je tak používat i na počítači.

JAK VYTVOŘIT ZÁPIS
V MAPÁCH GOOGLE?

Obr.: Restaurace Valoria na Mapy.cz

Můžete to udělat přímo v mapách, přes
část „Místa Google“, nebo tím, že založíte
ﬁremní stránku na Google+. Právě propojení se sociální sítí Google+ je velkou
výhodou. Můžete tak ke svému zápisu
přidávat různé pobídky a lákadla pro
zákazníky.
Samozřejmostí je propojení ﬁrem na
mapě s vyhledáváním. Pokud na Googlu
vyhledáte třeba výraz „restaurace Praha 4“,
tak vám nabídne i výsledky s polohou na
mapě.
Výrazným přesvědčovacím prvkem je
dobré hodnocení. Jakmile se zaregistrujete do map Google, budou vás mít zákazníci možnost ohodnotit, a to jednak počtem
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hvězdiček a jednak slovně. Pokud se tedy
o své hosty vzorně staráte, budou vás
dobře hodnotit, hodnocení uvidí další zá kazníci, které to může nalákat.
Důležité je také používání map Google
v mobilních telefonech. Vzhledem k tomu, že chytré telefony, prodávané v ČR,
fungují většinou na operačním systému
Android s mapami Googlu, je důležité, že
se budete zobrazovat i v nich. A tento
způsob vyhledávání, kdy se potenciální
zákazník někde nachází, dostane hlad
a začne hledat nejbližší restauraci přes
telefon, je velmi častý.

YELP A MAPY APPLE

TRIPADVISOR
Když jsme u Yelpu a cílení na zahraniční
zákazníky, musíme zmínit i službu TripAdvisor, což je opět hodnotící služba se
zobrazením ﬁrem do map. Čeští zákazníci ji příliš nepoužívají, ale pokud ano, tak
se často jedná o cestovatele, kteří mohou
být opět bonitní.

Obr.: Restaurace se zobrazením na mapě

FOURSQUARE
Tuto službu jsme zmiňovali v minulém
článku o sociálních sítích, tentokrát tedy
okrajově. Jedná se o aplikaci pro mobilní
telefony, kdy se její uživatelé navzájem
informují o podnicích, které navštívili
a zpravidla ke každé návštěvě přidávají
hodnocení či komentář. Základ je v loka lizaci, kdy potenciálním zákazníkům
můžete nabídnout lákadlo, aby váš podnik navštívili, pokud se právě nacházejí
ve vaší blízkosti. A důležité je, že službu
používá i mnoho Čechů.

MAPY CENTRUM A ATLAS
Zpět k českým zákazníkům: Mapy Centra
a Atlasu (jsou stejné) nejsou zdaleka tak
navštěvované jako ty Seznamu či Googlu,
ale nic nepokazíte, pokud tam svoji ﬁrmu
také registrujete. Učiníte tak na webu Najisto.cz, kde rovněž zadáte svoji polohu
na mapě.

ZLATÉ STRÁNKY
Ačkoli Zlaté stránky zná asi každý, jejich
největší sláva už je za zenitem a v současnosti na nich příliš mnoho lidí nehledá.
Opět to ale za trochu času pro zápis
zdarma stojí.

NOKIA HERE A BING MAPS

Obr.: úvodní stránka
www.tripadvisor.com

Mapy Nokia Here v českých podmínkách
využívají především mobilní telefony
Nokia. Poté, co část Nokie koupil Microsoft, lze očekávat sloučení s mapami
vyhledávače Bing od Microsoftu. Vyhledávač Bing v ČR nepoužívá téměř nikdo,
rozšířenost telefonů Nokia je však stále
zajímavá, a tak může zajistit určitou
návštěvnost.

REGISTRACE
V AUTOMOBILOVÝCH
NAVIGACÍCH
Přestože autonavigace už mají to nejlepší
za sebou a jsou stále častěji nahrazovány
chytrými mobilními telefony, stále jsou
používány nezanedbatelným počtem lidí.
Nejrozšířenějšími značkami jsou Garmin
a Tomtom, které používají rozdílné mapové podklady, ale obě společnosti umož ňují svým uživatelům zobrazovat v mapě
nejbližší body zájmu, např. benzinové
pumpy, restaurace, hotely apod. Uživatel
se tak může nechat snadno odnavigovat
do místa, které se mu zalíbilo. Zaregistrovat se můžete na webech společností, ne obejdete se však bez znalosti angličtiny.

VYPLATÍ SE VYUŽÍVAT
ZÁPISY V MAPÁCH?
Přidání ﬁrmy do všech zmíněných map
může být časově náročné, ale na druhou
stranu ﬁnanční investice nebývá vysoká −
všechny služby umožňují i omezenou registraci zdarma. Hlavně ale zaujmete zákazníky, kteří by vás při hledání přes mapy
nenašli a dali by tak přednost konkurenci.
Výhodou je také, že se zpravidla jedná
o jednorázový akt a poté už se o zápisy nemusíte starat, dokud se nezmění vaše kontaktní údaje. Pokud si na správný zápis
netroufáte a chcete ho mít vytvořený tak,
aby vás zákazníci našli v co nejvíce případech, požádejte o pomoc některou z agentur, která vám se zápisy pomůže. ●
Více informací:
www.awebio.cz/marketing-pro-restaurace
www.awebio.cz/marketing-pro-hotely

TEXT: VIKTOR ŠEVČÍK WWW.AWEBIO.CZ

Pouze před pár týdny lokalizovala do češtiny svůj web služba Yelp. Ta je známá
především v USA a zahraničí a umožňuje
hodnotit různé podniky, nejčastěji restaurace. Ne, že byste mohli získat spoustu českých návštěvníků, kteří by vás našli
na Yelp.cz – na to je služba v ČR příliš
málo známá – ale důležité je, že data
Yelpu využívá pro své mapy společnost
Apple. Pokud tam tedy svůj podnik zaregistrujete, bude se zobrazovat v iPhonech
a iPadech, tedy velmi bonitním zákazníkům. Yelp však pro vás bude zajímavý
i pokud cílíte na zahraniční klientelu ze
zemí, ve kterých je známý.
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Pokladní
systémy ušetří čas i peníze
Je to už více než dvacet let, kdy „na place“ pobíhal číšník mezi hosty a kuchyní
s objednávkou napsanou v papírovém bločku, a kdy papír s tužkou byly
jedinými nástroji k uzavření hostova účtu a kontrole nákladů v podniku.

D

nes je téměř běžné, že restaurace, bary, hotely a kluby řídí
provoz s pomocí moderních
pokladních systémů. Většinou
se jedná o komplexní systém vhodný pro
jakýkoli typ gastronomického provozu.

VZNIK POKLADNÍCH SYSTÉMŮ
Historicky první pokladní systém má
kořeny již v roce 870 ve městě Daytona
v americkém státě Ohio. Tehdejší
úspěšný obchodník James Ritty, který
obchodoval s whisky, vínem a doutníky
čelil problémům s nepoctivými zaměstnanci. Jednoho dne se James Ritty
vydal parníkem na výlet do Evropy. Na
parníku ho velmi zaujal mechanizmus
lodního šroubu, který uměl počítat jeho
otáčky z důvodu pravidelné kontroly
a údržby. V této chvíli se v něm zrodila
myšlenka, že by něco podobného potřeboval pro kontrolu ve svém obchodě.
Když se vrátil zpět domů, ihned o všem
informoval svého bratra, s nímž začal
vyvíjet nápad, a to duplicitní mechanizmus, který by uměl počítat hotovostní
transakce. O devět let později, tedy
v roce 879, si James a jeho bratr patentovali svůj vynález jako „Ritty’s incorruptible cashier“ (volně přeloženo jako
„Rittyho neúplatný pokladní“). Tento
moment se dá považovat za zrod prvního pokladního systému. Bratři Rittyovi
si pak otevřeli továrnu na jejich výrobu.
V roce 88 firmu koupil Jacob Eckert,
který podnik označil za „National manufacturing company“ (přeloženo jako
„Národní výrobní společnost“). Od něj
později koupil firmu John Patterson,
který pokračoval v dalším vývoji pokladny a zdokonalil ji natolik, že bylo
možné tisknout transakce a denní záznamy. Postupem několika let došlo
k dalším převratným zlepšením a v roce
970 byla představena první pokladna
řízená počítačem.

CO UMÍ SOUČASNÉ SYSTÉMY?
Pochopitelně záleží na tom, jaký si vyberete, jaké kombinaci hardwaru a softwaru
dáte přednost. Hardware, jednoduše
řečeno, je ta část systému, která je vidět.
Jedná se tak o volbu velikosti a odolnosti
„kasy“ proti prachu, vodě. Software pak
určuje možnosti a funkce, které konkrétní pokladní systém nabízí. Nahlédněme
do některých z nich.
Centrální částí systému je pokladna.
V každém okamžiku máte na očích aktuální tržbu i stavy účtů. Nechybí možnost podívat se do historie účtu. Mezi
další funkce patří třídění podle kategorií,
sloučení stolů, přesun mezi stoly, dopo čítávání částky, stravenky, karty, storno,
slevy při placení, personální ceny, vráce ní účtu po zaplacení a přepínání na dál kový displej. Další klíčovou částí systému
je ceník, který obsahuje širokou škálu
funkcí. Mezi funkcemi naleznete odečítá ní ze skladu, možnost deﬁnování složení
jídel i koktejlů, zrcadlo a inventuru. Samozřejmostí je jednoduchá editace jednotlivých položek dle libosti.
Veškeré statistiky jsou převáděny do
přehledných reportů, které obsahují
příjmy, výdaje, měsíční přehledy, přehled
docházky apod. Všechny položky, které
byly do systému vloženy, se nikdy ne-

smažou. Stornované položky naleznete
ve storno záznamu. Prostřednictvím systému lze kontrolovat také sklad, kde si
můžete nastavit minimální množství
zásob. V praxi to znamená, že systém
včas upozorní na všechno, co je potřeba
dokoupit.
Pod položkou fakturace naleznete
i seznam všech přijatých faktur a nechybí
ani možnost upozornění na včasné splacení. Samozřejmostí je, že v této sekci
budete pořizovat veškeré zboží do skladu. Pro hotely je určitě významná
položka „recepce, rezervace“. Součástí
této položky je jednoduchá a přehledná
rezervace pokojů, přehled obsazenosti
a další informace o jednotlivých pokojích, jako je číslo či název.
Systém může zahrnovat také seznam
majetku, inventury, nastavení měny,
meziuzávěrky, tržby směn, prodeje za
den a úbytky ze sortimentu. Eviduje
zároveň chyby v pokladně, takže jejich
dohledání je velmi snadné.

VÝHODY INVESTICE
Pokladní systém dává dokonalý přehled
o hospodaření v restauraci, kontroluje
náklady, provoz, šetří čas a zároveň finance. Díky systému probíhají objednávky rychleji. Kuchař nemusí čekat,
až číšník přinese objednávku do kuchyně a ten stihne obsloužit v kratší době
více zákazníků. Stačí jedno kliknutí
číšníka na obrazovku a v kuchyni se
požadavek vytiskne. Jistotou je, že host
dostane účtenku bez chyb. Tím, že
číšník nesčítá manuálně, ale přes systém, se eliminují možné chyby.
Výstupy a analýzy ze systému umož ňují manažerovi restaurace rychle reagovat na změnu poptávky hostů, snižovat
či zvyšovat zásoby ve skladu.
Některé restaurace mají na pokladní
systém napojené i kamery, které objednávku monitorují v každé chvíli. ●

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: ARCHIV FIRMY A.W.I.S.
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PRVNÍ MLUVÍCÍ POKLADNA NA SVĚTĚ
NOVÝ PROJEKT SPOLEČNOSTI A.W.I.S. – MLUVÍCÍ POKLADNA JE UNIKÁTNÍ NOVINKA,
KTERÁ VZNIKLA KONCEM LETOŠNÍHO ZÁŘÍ.
Využijí ji majitelé a provozn í restaurací, kteř í chtějí okamžitě
zjistit informace o skladových položkách a výši tržeb a nejsou připojeni na internet. Mluvící pokladn a sdělí, co je
třeba dokoupit, jaké položky a v jakém množství jsou pod
min imem, jaké jsou aktuáln í tržby. Není pak nutné neustále
volat do provozu a složitě informace zjišťovat.
Jak to c elé fu nguje? Administrátor firmy A.W.I.S. zanese
do systému restau raci (či restaurace, je-li jich více) a telefonn í č ísl a, která budou oprávněn a získat př ístu p k informacím z mluvící pokladny.
Pokud chc e majitel n ebo provozní zjistit informace prostředni ctvím mlu víc í pokladn y, stačí při hlásit se jmén em
a h esl em a mů že volat „své“ po klad ně.
Tel.: 222 703 252

UKÁZKA INTERAKCE S MLUVÍCÍ POKLADNOU:

1. Dovo lali j ste se do rozh raní mluvíc í p okla dny společ nosti AWIS,
p okud zn áte údaje pokladny, stiskněte 1..
2.. Po kud c hcete vědět, které pokladn y máte př ístupné
a pod jakými údaji je n ajdete, stiskn ěte 2..
3. Vaše pokladny jsou pokladna Hospůdka u Bouchalů a Restaurace Evropa.
4.. Nyní zadejte ID vaší pokl adny a potvrďte kř ížkem.
5. Nyn í se n ach ází te na rozh raní Hosp ůdka u Bouch alů. Pro zjištění
p osl ed ních tržeb vaší pokladny stiskněte 1. Pro položky, které jsou na
p okla dně po d mini mem, stiskněte 2..
6.. Po ložky, které máte na pokladně pod mi nimem –
vepřová krkovice 135 kg, pi vo 25 0 l.
Pokl adna sdělí , co a kolik čeho je potřeba dokoupit
i jaké j so u c elkové nebo aktuáln í tržby.

I když to tak na pr vní pohled nevypadá, je gastronomie
již n ěkoli k let součástí f iremn í ku ltu r y a filozofie firmy
A.W.I.S. Mo žn á se ptáte, co dělá společn ost, která
nabízí vývoj a prodej softwaru, v oblasti gastronomie?
Odpověď je velmi j ednoduc há. Vzhl ed em k tomu, že
převá žn á č ást produktů firmy j e určen a prá vě pro
restaurac e a hotely, má ke g astrono mii blízko.
„Rozho dli jsme se, že dáme g astronomii v na ší firmě
víc e prostoru a vytvořil i jsme n ovou di vizi s vyb raným
týmem g astronomic kýc h odborníků a poradců. Cel ý gastrono mi cký tým, který se stará před evším o poradenství
a po dporu prodeje našic h klien tů, vede Petr Vopátka,
který je v Čechác h považován již několik let za špičkového odborní ka na gastron omii,“ ř í ká jednatel f irmy Petr
Ha velka. V obl asti gastron omie firma mi mo jin é pomáhá
gastron omickým podn ikům, které mají existenč ní problémy, př ípadně ch tějí svůj provoz modernizovat. O tom,
co všech no se pod pojmem systematická g astronomie
kon krétně skrývá a v čem může gastron omickým provozům pomoc i, si budeme s Petrem Vopátkou povídat
v př íštím čí sle našeho ča sop isu .

SE ZNAMTE SE S PETREM VOPÁTKOU
Petr je školitel a trenér, který organizuje a realizuje vzdělávací
akce a semináře pro obsluhující personál a kuchaře. Vzhledem ke svým znalostem a schopn ostem dokáže pomoci pozvednout úroveň konkrétního gastronomického zař ízení.
Absolvoval ku rz sommel iera a odbornýc h zn alostí Vinařské akademie Vi léma Krause ve Valtic ích v proc esu dekantace a sabrag e.
Absolvoval ku rz Billecard & Salmon Champ agn e
p erlivých a šampaň skýc h vín .
Jako barman o dpovídal za kompletní péči o bar y u společn osti Lautia’s
a v restau rantu Mag ická Zahrada v Praze.
Man ažerské a org anizačn í zkušen osti získal v NordSee Restauran tu, franc ouzské restau raci Ces’t La Vi e na Kampě.
V restaurac i Nota Bene kon cipoval a real izoval nastavení systému obsluhy,
j ež vyh rála v ro ce 2 012 prestižní sou těž Czech Bar Awards.
O bsl uhoval světozn ámou zpěva čku Madonnu př i jejím ko ncertním vystou pení
v Praze.
Ve fran cou zské restauraci Ces´t La Vie v Praze n a Kampě mu byla svěřen a
p éč e o herc e Wesley Snipese.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: ARCHIV FIRMY A.W.I.S.

SPOLEČNOST A.W.I.S. MÁ DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NEJEN S PRODEJEM, ALE HLAVNĚ
S VÝVOJEM POKLADNÍCH SYSTÉMŮ PRO RESTAURACE, PIZZERIE, BARY, KLUBY, DISKOTÉKY
A OBCHODY. VZHLEDEM K TĚSNÉMU PROPOJENÍ S GASTRONOMIÍ NABÍZÍ NOVĚ
I KONZULTACE A PORADENSTVÍ V TÉTO OBLASTI.
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NEŽ SI POŘÍDÍTE SVĚTLOVOD…
ROZHODLI JSTE SE PŘIVÉST
DENNÍ SVĚTLO DO MÍST,
KDE HO NEMÁTE? CHCETE,
ABY VÁŠ SVĚTLOVOD DLOUHO
A DOBŘE FUNGOVAL?
NECHCETE NALETĚT
AMATÉRŮM? PŘINÁŠÍME
NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH
INFORMACÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI
VĚDĚT, NEŽ SI ZAČNETE
VYBÍRAT Z NABÍDKY NA TRHU.
Světlovod, vynález z polovi ny dvacátého
stol etí, zazn amen al bo uřlivý rozvoj v devadesátýc h letech . Díky němu lze př ivést denn í
světlo na chodby do mů , do kan celář í, prostor
obytn ýc h center a na mnoho jin ých míst,
která by jin ak musela být osvětlován a mno ha
žárovkami n ebo záři vkami.
Doporučujeme vyhnout se kopulím z levného
plastového výlisku! Odborníci vám doporučí jako
základní úroveň kvality materiál Plexiglass, nejvhodnější je ovšem kopule z křišťálu. Kopule je
totiž neustále vystavována měnícím se povětrnostním podmínkám, UV záření, smogu a těmto negativním vlivům dokáže odolat pouze české sklo.
Úkolem tubusu je beze ztrát dovést denní světlo
sesbírané křišťálovou kopulí do místnosti. Je tedy
nutné zaměřit se na vnitřní povrch tubusu. Levnější varianty nabízejí tzv. odrazovou fólii, která
je nalepena na vnitřní straně hliníkového tubusu,
Raději než vybírat v internetovém obchodě doporučujeme oslovit profesionála, který si zjistí,
jakou máte střechu a které místnosti potřebujete
osvětlit. Úkolem profesionála je probrat s vámi
do detailů situaci a navrhnout vám takový světlovod, který n aprosto přesn ě spln í vaše požadavky na osvětlení místn osti.

jehož vlastnosti jsou ovšem proměnlivé. Stále se
v něm totiž mění vlhkost a teplota, což narušuje
přilnavost této fólie, a tím pádem i odrazivost.
Kvalitní a dlouhotrvající odrazovou vrstvu lze vy tvořit chemickým napařením vrstev, a to ve
va kuu. Tyto vrstvy obsahují stř íbro a oxidy křemíku. Odrazivost poté činí neuvěřitelných 99 %.
Rozptylovač neboli difuzér zajišťuje rovnoměrné
rozptýlení světla do interiéru. Pro jeho výrobu se
často používá levnější plast, který má na rozdíl
od skla sodnodraselného složení nižší propustnost a zkresluje bar vy denního světla.

Světlovod by měl být technicky vyřešen tak,
aby bránil vytékání vody při kondenzaci. Této
hrozbě všech světlovodů lze zabránit pouze
v př ípadě funkční izolace tubusu, a to vnitřní
i vnější. Ideální je dvojsklo či trojsklo vyplněné
argonem a zapečetěné v místě extrudovaného
polystyrenu. Takovéto sklo vytváří izolační most
mezi rozdílným prouděním teplot uvnitř tubusu.
Světlovod funguje perfektně nejen za předpokladu, že je z kvalitního materiálu. Velmi záleží
také na jeho montáži. Ta by měla být provedena proškolenou firmou, která má za sebou již
nespočet montáží. Pak lze očekávat, že si poradí s nejednou překážkou, protože měla možnost setkat se s rozdílnou náročností staveb, do
nichž se světlovody montují, popř ípadě s atypic kými požadavky zákazníků.

WWW.LIGHT WAY.CZ
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Čisté
nádobí
je vaše vizitka
Dokonalá čistota nádobí je jedním z důležitých faktorů, které rozhodují o tom,
zda se hosté do restaurace či hotelu ještě někdy vrátí. Pro hosta není nic
horšího, než když dostane jídlo na „upatlaném“ talíři. Ke kvalitnímu chodu
gastro provozu zkrátka kvalitní mycí technika patří.

S

vět mycích technologií se vyvíjí
a vy možná právě uvažujete
o koupi nové myčky. Co zohlednit při výběru nové mycí techniky a na co si dát dobrý pozor?

JAK VYBRAT NOVOU MYČKU?
Při výběru myčky byste měli preferovat
dodavatele, kteří se vám snaží nabídnout
komplexní řešení včetně úpravy vody.
Pokud nabízejí pouze samotnou myčku,
jděte jinam. „Myčka bez správného celkového řešení mycí zóny může jen stěží
podávat maximální výkon. Zákazník by
při výběru měl vzít v úvahu nejenom
INZERCE

INTELIGENTNÍ SKLOUBENÍ
EFEKTIVITY A EKOLOGIE
Hobart uvádí novou, inteligentní generaci mycích
strojů na sklo a podstolových mycích strojů na
nádobí. Jako první na světě, představí Hobart
ENERGETIC Drying System v kompaktní myčce
na sklo PREMAX GCP. Tento systém přenechává
manuální sušení a leštění sklenic hluboké
minulosti. Díky využití inovativních technologií se
nové modely řad PREMAX a PROFI staly ještě
úspornějšími než kdy dříve. Současně technické
inovace usnadňují práci p ersonálu a mají
ještě lepší výsledky.
Uvedení m nového , inteligentního
systému kontroly mycí vody,,
HO BART snižuje dále j iž tak nízké h odnoty
spotřeby svýc h strojů. Ten to na trh u u nikátn í
systém neu stále mo nito ru je úroveň zneč ištění
v mycím roztoku a upravu je množství oplach ové
vody v závislosti na množství nečistot. To
znamená, že PR EMAX FP potřebuje pouhých
1.0 l čerstvé vody na umytí 1 koše. Celková
spotřeba vody, ch emie a en ergie je snížena
až o 60 %,, v porovn ání s běžnou praxí.

Myčky PREMAX FP a PROFI FX jsou také k dodání
v provedení pro mytí dvou košů najednou,, což
zdvojnásobuje kapacitu a tím ušetř í 50 % vstupů.
V rámci této úpravy se do spodního patra umístí
koš na šálky a druhý koš, např íklad na př íbor y, se

umístí nad něj. Tak využijete maximálně plnou
sílu jak dolních, tak horních mycích ramen –
ideální pro kavárenský provoz. Ovládací
jednotka VISIOTRONIC umožňuje pojmout
obsluhu myčky mnohem snadněji a intuitivněji.
Klíčové informace, jako např íklad stav programu
nebo poruchová hlášení, se zobrazují celou
dobu, jak ve formě symbolů, tak ve formě
prostého textu v češtině.. Navíc, další
informace, jako teplota, počet mycích programů
nebo provozní údaje, jsou př ístupné snadno
a rychle. Displej se aktivuje pomocí pohybového
čidla, stačí mávnout rukou.
HOBART také vylepšil jednoduchost a pohodlí
při č ištěn í myček: Nový systém nasazován í
mycích a oplachových ramen CLIP-IN
vylepšuje již tak snadný způsob jejich
demontáže – nyní zvládnete jen jednou rukou
a vše je snadno př ístupné pro čištění.
Díky těmto novým model ům řady PR EMAX
a PROF I, n abízí HOBART stravovacím
provozům a hotelům řešen í mytí n ádobí, která
jsou ekonomická a jsou důkladn á a úči nná,
vhodná pro všechny požadavky provozovatele.

www.kronen.cz
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technologie pro gastronomii
Autorizovaný zástupce

Profesionální mycí stroje na sklo,
bílé nádobí a kuchyňské nádobí
Generace 2013 řady PREMAX A PROFI

INZERCE

SPOTŘEBA
2 l / PROGRAM

SPOTŘEBA
1 l / PROGRAM
cenu, ale také zohlednit provozní náklady myčky – tedy
spotřebu vody, na níž se váže i otázka spotřeby mycích
a oplachových prostředků, a samozřejmě i energie,“ vy světluje Martin Holický z ﬁrmy Electrolux s.r.o. FSE Praha.
Jestliže uvažujete o koupi, měli byste se také zajímat o otázky související se snadnou obsluhou a údržbou myčky. Také
se nezapomeňte informovat o existenci samočisticích programů, které usnadňují každodenní údržbu obsluhou.
Často podceňovaná, ale velmi důležitá je i otázka dostupnosti odborného servisu s originálními náhradními díly.

CO PŘI VÝBĚRU NEPODCENIT
Je potřeba dát si pozor na správný výběr velikosti/kapacity
myčky a také na poměr pořizovací ceny a provozních nákladů konkrétní myčky. „Bohužel, současným trendem zejména v malém mytí, tedy u podpultových a průběžných
myček, je výběr a nákup myčky přes internetové obchody,
kdy hlavním kritériem výběru bývá cena. A to je samozřej mě chyba,“ varuje Martin Holický.
Profesionální myčka je totiž v provozu každý den několik hodin, a tomu odpovídají i její provozní náklady. „Vezměme například spotřebu vody. Dnešní běžné myčky spotřebují okolo 3 l vody na jeden oplachový cyklus, jiné pouhé 2 l →

Nyní k prověřeným technologiím navíc:
Jednotlačítkové ovládání s displejem a komunikací v ČJ
Možnost mytí dvou košů najednou
USB rozhraní pro sledování dat a HACCP
Výrazná úspora provozních nákladů
Bližší detaily: www.kronen.cz/myci-stroje-na-nadobi-premax

KRONEN PRAHA, spol. s. r. o.
Lysinská 1863/44, Praha 4 - Modřany
tel.: 241 773 805, 241 772 806
fax: 241 773 837
e-mail: kronen@kronen.cz

www.kronen.cz
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Mytí skla opět
na scéně:

VarioPower

vody na oplachový cyklus. Jestliže zákazník
provádí například 50 mycích cyklů za den,
300 dní v roce, pak s jiným typem myčky uspoří 5 000 litrů vody,“ vysvětluje Martin
Holický z Electroluxu. Je logické, že toto
množství vody nemusí ohřívat – tedy šetří
náklady na energie, nemusí dávkovat mycí
a oplachové prostředky – tedy šetří náklady
na chemii – a to už jsou nemalé peníze.
Obecně by myčky měly být jednoduché na
obsluhu a údržbu, úsporné z hlediska spotřeby vody, energie a chemie a s ergonomicky
správnou konstrukcí nejen myček, ale i obslužných stolů.

VELKÝ VERSUS MALÝ PROVOZ
VarioPower je mycí systém s
možností regulace tlaku vody,
díky němuž můžeme mycí stroje
na sklenice řady UC označit za naprosto unikátní. Jako první na
světě totiž umožňuje mytí programy specifickými pro daný
druh skla. Je šetrný pro křehké
sklenice na víno, ale i dostatečně
silný pro mytí těžkých pivních
půllitrů, vždy je zajištěn dokonalý
lesk
a
optimální
péče.
Více křišťálově čistých informací
najdete na:
www.winterhalter.cz

Jaká myčka se hodí do kuchyně menší restaurace a jaká do velkého hotelového provozu?
Samozřejmě že oba provozy mají stejný cíl –
hygienicky čisté a zářivé nádobí, v krátkém
čase a na co nejmenším prostoru. Do menší
restaurace budou spíše vhodné ručně nakládané myčky s předním plněním nebo
průběžné myčky, zatímco velký hotelový
provoz již využije, a s ohledem na kapacitu
i ocení, soﬁstikovanější třídící i manipulační
systémy při využití výkonných tunelových
myček. Myčka v menší restauraci bude více
universální a bude se „starat“ o čistotu celého
sortimentu talířů, příborů, skla apod., v lepším případě provozovatel oddělí mytí bílého
nádobí a na sklo vyčlení samostatnou myčku
skla. Dnešní myčky již umí programově oddě lit mytí například bílého nádobí a skla, kdy

lze i teplotně ošetřit jinou teplotu mycí a oplachové vody pro programy bílého nádobí a jiné
teploty pro programy na sklo.
Moderní myčky si poradí i s křehkým
sklem. Ať už se jedná o samotné myčky skla
s proměnlivým výkonem mycího čerpadla,
tak o programy s upravenými teplotními
parametry mycí a oplachové vody, které jsou
šetrné ke sklu a zabraňují jak mechanickému poškození skla, tak i „šednutí“ skla
vlivem vysokých teplot. Důležitá je i volba
vhodného typu koše pro daný druh skla.

TRENDY A NOVINKY
Velké tunelové myčky již v minulosti využívaly zbytkové teplo z myčky k předehřevu
vstupní vody a zároveň kondenzovaly
odcházející páru, čímž jednak snižovaly energetickou spotřebu a zároveň minimalizovaly
nároky na odvětrání místností. V posledních
letech se výrazně rozšiřuje nabídka těchto
řešení i do tzv. malého mytí. Důkazem jsou
i nové Electrolux průběžné myčky s ESD systémem zpětného získávání tepla z odchozí
páry, které díky propracovanému řešení kondenzační jednotky patří k nejvýkonnějším na
trhu. Firmy vyvíjejí stále nová řešení, která
dokáží snižovat spotřebu vody a tím i energie.
Myčky jsou dnes běžně vybaveny samočisticími a autodiagnostickými programy, které
výrazně usnadňují obsluhu a komunikaci
s myčkou. Obecně lze říci, že komunikační
rozhraní myček v posledních letech prodělalo
velký posun vpřed. ●

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: ARCHIV

INZERCE

jsou dnes vybaveny samočisticími
„Myčky
a autodiagnostickými programy
“
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KVALITA JE MĚŘITELNÁ –
PROFESIONÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TESTO
PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST VAŠICH JÍDEL
Jste profesionálové v oblasti stravování a firma Testo, s.r.o. je
vedoucím výrobcem přenosných elektronických teploměrů.
Pomáháme vám při zajištění jakosti vámi připravovaných pokrmů.
Teploměr pro měření teploty jádra
testo 106 je vel mi r ych lý a robustn í. Jeh o
malý praktic ký tvar umožňu je, že je vždy na
do sah . Oc hran né po uzdro TopSafe, které
lze mýt v myčc e, ch rání př ístroj před
n ečisto tami, vo dou a ná razem. Testo 106 je
ve shodě jak se směrn ic í HACCP, tak s normou
E N 1348 5. Podl e potřeby lze v př ístroji uložit
h ranič ní hodn oty ; jakmile jsou
tyto hodn oty překročeny nebo
podkročeny, je vyvolán akustický
a optický výstražný signál .
Testo 104 – první vodotěsný sklápěcí
teploměr
Vodotěsný: lze jej umývat pod tekoucí
vodou, tř ída krytí IP 65
Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti
potravinářství
Robustní kovový kloub s dlouhou měř ící
špičkou

Automatické rozpozn ání konečné hodnoty
(Auto-Hold) a paměť hodnot MIN /MAX
Pogumovaný povrch pro protiskluzovou
manipulaci
Barevné proužky pro individuální rozlišení
př ístroje
Certifikát ve shodě s normou EN 13485
Testo 104IR – měření povrchové teploty
s kontrolou teploty jádra
Dva v jednom: infračervený a vpichový
teploměr
Díky svému výklopnému mechanismu se
vejde do každé kapsy
Dvoubodový laser s optikou 10:1 přesně
označuje měřenou oblast a zaručuje tak
bezchybné měření
Velmi kvalitní hrot a robustní výklopný kloub
je určený i do náročného pracovního prostředí
Vodotěsný (IP65) a v souladu se směrnicemi
EN 13485 a HACCP

Miniteploměry Testo – vaši experti
pro každé měření teploty
Vpichové a povrchové miniteploměry se vejdou
do každé kapsy. Jsou malé, praktické a ideálně
použitelné v oblasti stravování – při výdeji pokrmů,
nebo při namátkové kontrole ve výrobním procesu.
Velká výhoda: miniteploměr y měř í teplotu jak
okolního vzduchu, tak také v měkkých nebo
práškových materiálech a v kapalinách.
Univerzálně použiteln é
Stisknutím tlačítka jsou připraveny k použití
Robustní a odolné
S praktickým klipem pro uchycení do každé
kapsy
Více informací o měřicích př ístrojích Testo
pro oblast HORECA naleznete na:
www.testo.cz/haccp
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hotel&spa

Saunování
Čechům chutná
Když se řekne sauna, o co, že se vám jako první vybaví
Finsko. Ale z hlediska historie není původ saunování zdaleka
tak jednoznačný. Vlastně je dost nejasný. Například už
v letech 965 a 966 se objevují první zmínky o saunování
Slovanů v budkách s trámy vycpanými mechem. Zdá se, že
sauny byly na našem území doma už před mnoha staletími
a jsou tu pevně usídlené i dnes – Čechům totiž saunování „chutná“.

A

to znamená, že penzion či hotel, který tuto zdravou krato chvíli svým hostům nabídne,
rázem zvýší svou atraktivitu.
Není to luxus jenom pro čtyřhvězdičkové
hotely, náklady na zbudování sauny jsou
možná nižší, než si myslíte. Můžete si
vybrat: suchá sauna, ﬁnská sauna, pára
nebo infrakabina.

SUCHÁ SAUNA
Ze Švédska k nám dorazil způsob saunování, pro nějž je charakteristická minimální vlhkost a vysoká teplota, tedy 00 až
0 °C. Ne každý pobyt v suché sauně
snese, protože znamená vysokou zátěž

pro organismus. Trvá déle, než se v ní člověk zpotí, a celý proces je spojen s obtížným dýcháním horkého vzduchu.

FINSKÁ SAUNA
Ve ﬁnské sauně jsou umístěna kamna
s kameny, jejichž povrch je třeba polévat
vodou, aby došlo ke zvlhčení vzduchu.
Pro ﬁnskou saunu je speciﬁcká teplota
v rozmezí 75–80 °C, výš by se dostat neměla. K ideálnímu průběhu saunování ve
ﬁnské sauně je nezbytná vysoká relativní
vlhkost vzduchu, která dosahuje až 80 %.
Pocitová teplota ve ﬁnské sauně zahřáté
na 75 stupňů je při 60% vlhkosti asi tako vá jako u suché sauny zahřáté na 00 stup-

ňů. To proto, že vlhčí vzduch lépe vede
teplo, které se tak může lépe transportovat na pokožku. Organismus ale díky nižší teplotě není tolik zatížen, což lze poznat i podle toho, že se nám lépe dýchá.
Obecně platí, že nižší teplota v sauně se
dá kompenzovat vyšší vlhkostí.

INFRAKABINA
Vlastně to není tak docela sauna. Infrasauna je založena na terapeutickém efektu infračerveného záření. Pouze dvacet
procent tohoto záření zahřívá vzduch v kabině – infračervený termální systém pra cuje s teplotou vzduchu v rozmezí 30 až
60 stupňů Celsia. Všech zbývajících osm-
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je
„Sauna
prospěšná pro
tělo i duši
“
desát procent ohřívá přímo naše tělo.
I v infrakabině se díky nižším teplotám
dobře dýchá.

PARNÍ SAUNA NEBOLI PÁRA

JAKÉ POUŽÍT DŘEVO?
Na vnitřní obklad suché sauny je třeba
použít správně vysušené a kvalitní dřevo.
Pokud byste se chtěli držet domácích dřevin, hodí se lípa, jasan, olše nebo osika.
Ale můžete se vydat i směrem exotickým
a saunu obložit například severským smrkem, červeným cedrem či bezsukovou
nebo kanadskou borovicí. Co se týče lavice a vnitřního vybavení sauny, z domácích se hodí opět lípa nebo topol, který se
však špatně opracovává a rychle šedne.
Proto se obvykle používá dřevo africké
vrby Abachi, měkké a porézní, které ne pálí na dotek a snadno se udržuje čisté.
Materiály v sauně se nesmí nijak chemicky upravovat! Vše zde musí být přírodní,
takže odolnost dřeva je možné zvýšit jen
paraﬁnem nebo včelím voskem. Stejná
pravidla platí i pro budování ﬁnské sauny.
Rovněž u infrakabiny záleží hlavně na
tom, kolik chcete do dřeva investovat nebo
jak jeho odstín ladí s okolním interiérem.

ZDROJE TEPLA
Finská sauna vyžaduje pec s dostatečně
velkým kontejnerem na kameny nebo
pec kombinovanou s parním generáto rem. Na ní je pak možné přesně nastavit
teplotu a relativní vlhkost, kterou pak pec
v sauně automaticky udržuje. I do parní
sauny se vhání pára vyrobená parním ge nerátorem. Suchá sauna může být vytá pěná elektrickými kamny, ale také kamny
na dřevo, v tom případě je nejlepší dřevo
z osiky nebo topolu. Existují i kamna naf-

tová. Předehřátí tradiční sauny trvá 30 až
90 minut. Součástí sauny musí být i sau nová regulace, která je umístěna vně kabiny a reguluje vnitřní teplotu, vlhkost,
ale také třeba intenzitu světla. Je možné
navolit například režim vhodný pro muže, ženy či děti. Možností je nespočet, opět
záleží jen na tom, kolik chcete investovat.
Při budování infrasauny lze použít buď
keramické topidlo (je rychlé), světelné
keramické topidlo (je ještě rychlejší, kromě tepla produkuje i světlo) nebo karbonové topidlo (pomalejší, ale rovnoměrné
zahřívání, vyšší pořizovací náklady). Pře dehřátí infračervené sauny za pokojové
teploty trvá asi pět až patnáct minut.

ZA KOLIK?
Jaké jsou pořizovací náklady? Počítejte
s tím, že větší sauna vás přijde na cca
50 000 Kč (pořízení ﬁnské sauny je nákladnější než pořízení sauny suché).
Cena se samozřejmě odvíjí od použitého
materiálu a od dodavatele. Když budete
důkladně pátrat, můžete se dostat i na
podstatně nižší částku. Infrakabina je
samozřejmě mnohem levnější, pro 2 až
3 osoby přijde na cca 50–60 tisíc korun,
když si počkáte na slevy, dostanete se
i níž. To malá parní kabina v základním
vybavení vás bude stát i 250 tisíc…
K ochlazování uživatelů sauny sice
postačí studená sprcha (sprchový kout
pořídíte od 0 000 Kč výše), ale bazének
je bazének. Jeho pořizovací náklady se
pohybují v řádech desítek tisíc. Možná
vystačíte i s polévacím saunovým vědrem,
které vás přijde na 4–5 tisíc korun.
A nezapomeňte na náklady na provoz.
Vyplatí se hned na začátku zainvestovat
do kvalitních saunových kamen s vysokou

efektivností a do izolace a správného řeše ní sauny. Minimální tepelné ztráty a dobrá větratelnost provozní náklady na saunu
sníží. Saunu je také třeba průběžně čistit
dezinfekčními prostředky vhodnými na
dřevo, které něco stojí, ochlazovací bazén
napouštět každý den a dezinfikovat jeho
stěny. Počítejte s tím, ať se nepřepočítáte.

HISTORIE SAUNOVÁNÍ
I když ve Finsku měla saunu už ve středověku každá vesnice, ﬁnské kmeny tuto
tradici zřejmě přivezly ze Střední Asie.
Tamní kočovné kmeny dodnes holdují
parní lázni ve stanech. Finové pak saunování propadli. Není divu – kde jinde by se
měli ohřát, když jim krutá zima zalézala,
kam se dalo? Scházeli se v saunách a debatovali. A protože tehdy byla sauna nejen nejteplejším, ale také zřejmě nejčistším místem v celé vsi, sloužila také jako
porodní místnost.
Ve střední Evropě se sauny začaly objevovat ve 20. až 30. letech 20. století. Masově se začaly rozšiřovat v 50. letech, u nás ve
větší míře až na počátku let devadesátých.
O to více si nás ale získaly v současnosti.

PROČ VAŠI HOSTÉ
SAUNU OCENÍ
Sauna je nejen „trendy“, ale také velmi
zdraví prospěšná, a to pro tělo i pro duši.
Pobytem v sauně si zlepšujeme srdeční
činnost, posilujeme krevní oběh a pomáháme regulaci svého krevního tlaku. Prohřáté klouby jsou pohyblivější, naše svalstvo regeneruje, mizí stres. Saunováním
se bráníme nemocem dýchacích cest
a alergiím, ochlazování ledovou vodou
vede k otužování těla. Neuvěřitelné – tolik zdraví v prohřáté dřevěné bedně! ●

TEXT: LUCIE HNILIČKOVÁ FOTO: ARCHIV

Nižší teplota, ale vysoká vlhkost vzduchu,
to je „pára“. Ztraceni v mlhové lázni užívají
si lidé vlhkost dosahující až 00 % při teplotách kolem 45 °C. Parní sauna není zbudována ze dřeva, ale většinou je obložená
mozaikou. I když – chcete-li nabídnout
svým hostům tuto kratochvíli, nemusíte
nutně stavět, existují i hotové parní kabiny,
které „postavíte do kouta“. Ale připravte si
zhruba 300 tisíc korun na poměrně malou
kabinu o rozměrech 2, x ,5 metru. Navíc jen v základním vybavení.
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Směsi
koření
Rieber & son Chef Club
si zachovávají chuť,
vůni i vzhled
Šéfkuchař Lukáš Limprecht pracuje jako provozovatel a šéfkuchař
v Restaurant Camping OASE****, provozuje Zámeckou restauraci
ve Vlašimi a je víceprezidentem AHR ČR pro gastronomii.
Jaký je váš postoj ke konvenienci?
Konvenience je všechno, co si koupíte
předpřipraveného. Jestliže někdo tvrdí,
že ji nepoužívá, musel by mít přímo
u restaurace svůj záhon s bramborami,
zeleninou atd… Cokoliv, co přijde do
restaurace nějakým způsobem opracované, je konvenience. Samozřejmě že pod
pojmem „použití konvenience“ si nepředstavuji, že vezmu pytel se sypkou směsí,
nasypu ji do vody, přidám mraženou zeleninu a mám „hotovou“ polévku.
Používáte konvenienci při vaření?
Já s konveniencí pracuji často. Rozdělil
bych konvenience na výborné, použitelné
a špatné. Těch výborných je na trhu tak
5–7 % a použitelných cca 5 %. Ve chvíli,

kdy mi konvenience ušetří práci a vznikne
přitom produkt stejně kvalitní jako ten,
který bych vytvořil vlastními silami, ale
za daleko delší dobu, rozhodně po ní sáh nu. Vařím v restauraci, kde v hlavní sezo ně připravíme během čtyř hodin 60 jídel,
což je silně nárazový provoz. Konvenien ce mi jednoznačně při práci pomáhá.
Pomáháte si také kořením a bylinkami?
Rád sáhnu po bylinkách v oleji, kořenících směsích Farmářský steak nebo
směs Steak bez soli. Tato koření mají
obrovskou výhodu v tom, že se při vyšších teplotách nepřepalují, takže si zachovávají veškeré senzorické vlastnosti.
A to nejen chuť, ale i vzhled – zůstává
zachovaná struktura i barva koření.

Jaký recept pro inspiraci jste vybral?
Přemýšlel jsem nad tím, jak vytvořit
pokrm, který bude pěkně vypadat,
v nákladech nebude moc stát, a bude
možné jej prodat za příznivou cenu.
Vybral jsem maso, které je v současné
době populární – vepřovou panenku.
Tu jsem ogriloval a při nízké teplotě do pekl. Okořenil jsem ji kořenící směsí
Farmářský steak, jejímž základem je
hrubozrnná sůl, pepř, česnek a šalvěj.
Dále jsem použil unikátní omáčku –
Steaková s červeným pepřem, která je
jemně pikantní s pepřovým akcentem.
Jako přílohu jsem zvolil grilované žampiony a bramborové pyré, které jsem
ochutil kořenící směsí Provensálské
bylinky.

vepřová panenka pečená s česnekem a šalvějí,
se smetanovou omáčkou s červeným pepřem,
grilovanými žampiony a bylinkovou bramborovou kaší
NA 4 PORCE POTŘEBUJEME:
600 g vepřová panenky
40 g koření Farmářský steak rieber chef club
0,20 l steakové omáčky s červeným pepřem
rieber chef club (připravená dle návodu)
200 g žampionů
500 g bramborové kaše
20 g bylinek v oleji Provence rieber chef club
POSTUP: Vepřovou panenku zatáhneme na grilu, okořeníme směsí Farmářský steak a vložíme do konvektomatu na 75 °C na jehlu
nastavenou na 55 °C, necháme odpočinout. Bramborovou kaši připravíme tradičním způsobem, před podáváním ji ochutíme
bylinkami v oleji. Žampiony nakrájíme na čtvrtky nebo půlky, ogrilujeme a ochutíme solí a čerstvě mletým pepřem, můžeme lehce
zastříknout suchým bílým vínem a nechat vyredukovat. Na talíři doplníme steakovou omáčkou a podáváme. ●

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: KRYŠTOF SOBOTKA
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