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ážení a milí čtenáři,
A je to tady! Poslední vydání magazínu Svět H&G
v tomto roce, do něhož jsme pro vás zařadili speciální
téma, a to trendy vánoční dekorace. Designové studio bora.
herke.palmisano představilo na veletrhu Christmasworld
4 hlavní trendy, které vám přinášíme jako inspiraci pro nadcházející čas. Můžeme vás s klidem ujistit, že stálicí je zlatá
barva a tmavě červená bude hitem letošních Vánoc.
Vyzpovídali jsme Petra Křenka, uznávaného odborníka
ve světě whisky, který nám představil své oblíbené značky
a doporučil je našim čtenářům. Velmi zajímavý rozhovor na
téma hoteliérství „Klasická recepce v hotelu je dnes přežitek“
jsme připravili s Lukášem Pytlounem, majitelem hotelů v síti
Pytloun. A abyste neřekli, že se věnujeme pouze hoteliérům,
dáme vám nahlédnout pod pokličku tajů asijské kuchyně.
O tom, jaké byly začátky bistra Tamarind Tree a v čem spočívá
kouzlo jejich plněných knedlíčků, jsme pohovořili s Malvínou
Horákovou, provozní podniku.

Nejnovější edice 28leté Midnight Blend whisky
Čtyři medaile pro české pivovary
Co vybrat z bohaté domácí nabídky sektů?
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Není vodka jako vodka
Nejlepší hudební drink
První zážitkový obchod s whisky Johnnie Walker
v Madridu
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Přeji vám příjemné svátky a těším se na společné projekty
v roce 2020. Třeba právě nad šálkem výtečné kávy!
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Cover story
„Kávovar je srdcem kavárny,“ říká Petra Střelecká, baristka, která s výběrovou kávou pracuje téměř 9 let. S partnerem vlastní brněnskou kavárnu a školicí centrum Industra
Coffee, jejímž jménem se oba rádi účastní baristických soutěží a testují nové technologie v kávě. Příprava kávy by podle Petry měla baristovi dělat radost – a hlavní roli v tom
hraje právě kávovar. Jak vybrat ten nejvhodnější? „Osobně se dívám na to, jak se mi na něm pracuje,“ říká Petra a pokračuje ve výčtu vlastností, které je dobré si pohlídat:
„Jak snadno se ovládá, dají se tlačítka dobře zmáčknout? Nepřekáží mi v cestě něco? Dá se tryska na šlehání mléka otočit do různých úhlů?“ Podle jejích slov také záleží na
velikosti a typu košíčků, do kterých patři namletá káva. Důležitá je také tryska na šlehání mléka. „Měla by být velmi rychlá, aby mléko naředila co nejméně a našlehala parádní
mikropěnu,“ vysvětluje baristka.
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V současné době se mnoho firem zabývá otázkou šetrnějšího přístupu k přírodě. Například společnost Radegast se
zaměřila na snižování spotřeby vody, a to nejenom v nošovickém pivovaru, ale i v hospodách. A začala oblastí, kde se
nejvíce „plýtvá“. Velký podíl na celkové spotřebě vody v hospodách má totiž splachování pisoárů, kam zavedli bezvodné
pisoáry. Za tento tah jim dává naše redakce palec nahoru!
A v neposlední řadě přinášíme přehled profesionálních pákových a automatických kávovarů, které doporučují prodejci
a baristé na českém trhu. Kvalitní káva se ovšem neobejde
bez dobré vody a kvalitní filtrace, což potvrzuje řada odborníků. Velkou pozornost proto věnujte čištění a odvápnění
kávovaru. Nechcete přeci svým hostům způsobit žaludeční
problémy!
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Mladá vína 2019 potvrzují
výjimečný ročník

N

S

vátek svatého Martina již tradičně patřil ochutnávce prvních vín. Ta podle Unie enologů ČR budou rozhodně patřit mezi
výjimečná. Mladá vína roku 2019
tak nabídnou ojedinělý zážitek a poodhalí velký potenciál ročníku.
„Letošní mladá vína dominují
svěžestí, krásnou aromatikou a pikantní kyselinkou. Vinaři se mohou
spolehnout na skvělý poměr kyseliny vinné oproti jablečné, což ústí
v pevnou strukturu vín a možnost
zapojit i malolaktickou fermentaci bez ztráty svěžesti,“ zhodnotil

letošní mladá vína předseda Unie
enologů ČR Mojmír Baroň.
Za letošní kvalitní úrodou stojí
podle Unie enologů stabilní počasí
s normální a vyrovnanou srážkovou
činností a teplotami blížícími se
dlouhodobým průměrům. Pozitivní
vliv na sklizeň měl i průběh denních
a nočních teplot, které ovlivnily
množství a strukturu organických
kyselin v hroznech, vdechly svěžest
do aromatických látek budoucích
vín a pomohly ve zpomalení vývoje,
čímž přispěly také delšímu rozložení vinobraní.

inzerce

ový pražský Radisson Blu
Hotel, Prague uspořádal pro
své klienty a obchodní partnery slavnostní párty u příležitosti
jeho nedávného otevření. Akce se
odehrála přímo v nově zrekonstruovaných prostorách hotelu.
Přes 200 hostů přišlo navštívit
hotel, který v tomto roce prošel re-brandingem a celkovou půlroční
rekonstrukcí. Pestrý program nabízel širokou škálu možností, od
stand-up komiků až po energické
vystoupení kapely Me and The
Heat, která dokázala roztančit celý
hlavní sál. Večerem hosty provázela moderátorka Eva Čerešňáková.
Jedna z konferenčních místností byla pro tuto událost tematicky
laděna do motivu přestavby. Zahrnovala například fotografie z průběhu celé rekonstrukce, technické
nákresy, původní návrhy designérů
a pro porovnání i fotografie aktuální. Pro kompletní zážitek hostů
z přestavby byl připraven fotokoutek se stavebními rekvizitami. Pro

zájemce byly pořádány prohlídky
hotelu i s návštěvou pokojů.
Na návštěvníky čekala také široká škála delikates, včetně ústřic,
čerstvě připraveného sushi nebo
pokrmů z nové nabídky hotelové
restaurace s příhodným názvem
The Restaurant. Celý večer byly
k dispozici mimo jiné degustace
rumů a whisky či netradiční koktejly.
Nechyběla ani tombola, ve které
mohli hosté vyhrát jeden z deseti
pobytových voucherů v rámci hotelové sítě Radisson Hotel Group.

P

ražský hotel Mandarin Oriental, Prague na začátku listopadu představil
zbrusu nové menu CROSSOVER by
SPICES, za nímž stojí Stephen Senewiratne, šéfkuchař restaurace Spices. V prostorách vinného sklepa se hostům díky spojení
prvotřídních ingrediencí a chutí dostane
luxusního gastronomického zážitku.
Název CROSSOVER nového menu vychází z konceptu všech pokrmů. Jednotlivé chody jsou vytvořeny z maximálně pěti
surovin, které se při podávání dohromady
dokonale propojí a vytvoří nezapomenutelný zážitek, který baví svou neotřelou
chutí. CROSSOVER reflektuje kreativního
ducha šéfkuchaře Stephena Senewiratne,
který klade důraz i na minimalistický design jídel.
Stephen Senewiratne, šéfkuchař restaurace Spices, o svém nápadu říká: „Nechtěl
jsem, aby bylo nové menu vnímáno jako
asijské. CROSSOVER by SPICES využívá
surovin z celého světa. Některé jsou naprosto běžné a k dostání v České republice,
a některé doslova hrají exotikou. Kouzlo
menu spočívá v překvapivých kombinacích, které spolu skvěle fungují. Na své si
přijdou milovníci masa, zeleniny, ale i sladkého.“
Hosté budou mít na výběr ze čtyř předkrmů, dvou polévek, čtyř hlavních chodů
a třech dezertů. Zajímavé jsou i svými názvy, které odráží Stephenovu uměleckou
duši. „Chtěl jsem, aby měl host možnost
popustit uzdu své fantazii, jakmile si přečte
název chodu. Vnímám návštěvu restaurace
jako komplexní zážitek a chci, aby si ho užili i naši hosté,“ vysvětluje zajímavý původ
názvů Stephen. Čekají na vás tak chody
jako „Orange“, „T2“ či „Nuttiness“ a další.
Celé menu svými signature koktejly doprovodí barman Vladimír David a unikátní
zážitek z jídla doplní prostředí, ve kterém se
CROSSOVER servíruje. Historický vinný
sklep ukrytý v prostorách pod restaurací,
jenž byl využíván dominikánskými mnichy
již ve 14. století, dotváří celou atmosféru.

Plzeňský Prazdroj sbírá
příběhy hospod z roku 1989

P
Konvektomat y

HODNOT Y ZŮSTÁVAJÍ INOVACE
POKR AČUJE

www.retigo.cz

říběhy českých a moravských
hospod, které sehrály důležitou
roli v historických událostech
roku 1989, mapuje unikátní web
www.sametovehospody.cz. K třicátému výročí sametové revoluce ho připravil Plzeňský Prazdroj a svým vlastním příběhem na něj může přispět
každý, kdo má zajímavou vzpomínku
nebo fotku z hospody z předrevolučních časů. Autory nejzajímavějších
příběhů Prazdroj odmění.
„Listopadové události roku 1989
a studentské demonstrace nastartovaly demokratické změny u nás.
Lidé se scházeli nejen na náměstích,
ale hojně diskutovali také v hos-

podách. A právě zajímavé příběhy
hospod, které jsou spojené se sametovou revolucí, studentským či občanským hnutím, jsme se rozhodli
ukázat v našem projektu Sametové
hospody. Sešli jsme se s tehdejšími
studenty a dalšími lidmi, kteří se
přímo podíleli na revolučních změnách, ale i se současnými hospodskými, a přinesli jsme několik zajímavých příběhů hospod v Plzni,
Ostravě, Brně i Praze. A je skvělé,
že všechny námi mapované hospody
fungují dodnes a lidé je tak mohou
navštívit a zavzpomínat,“ říká Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

news

Mandarin Oriental představuje
zbrusu nové menu

Radisson Blu Hotel, Prague
oslavil své otevření

PROJEKT-DODÁVKY-MONTÁŽ-SERVIS

Hotely NH podporují
ochranu životního prostředí

N
Foto: archiv firem
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H Hotel Group se účastní programu udržitelnosti podporujícího postupy, které dbají na
životní prostředí.
Všechny hotely sítě splňují kritéria
udržitelnosti a podílejí se na snižování
praní ložního prádla a ručníků. Měsíční kontroly spotřeby vody a energie,
stejně jako snaha snížit naši uhlíkovou
stopu ve spojení s recyklačními programy poskytují hostům i zaměstnan-

cům informace o správných environmentálních postupech.
Hotely NH Prague City a NH Collection Prague v rámci zodpovědného chování nabízejí svým hostům
ekologické služby, které snižují dopad
na životní prostředí. Proto se v rámci
eliminace plastového odpadu rozhodly
v koupelnách zrušit jednorázové plastové miniatury na toaletní potřeby a nahradit je velkým doplnitelným balením.

inzerce

MAVA spol. s r.o.
Sovova 1291/5
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel/FAX: 596 783 360

• moderní technologie
• komplexní dodávky na klíč
• poradenská činnost
• optimalizace stávajících kuchyní
• virtuální vaření

www.mava-t.cz

www.granuldisk-cs.cz

5

6

news

listopad–prosinec 2019

Radegast ušetří v hospodách
miliony litrů pitné vody ročně

R

adegast snižuje spotřebu vody
nejen v nošovickém pivovaru,
ale i v hospodách. A začal oblastí, kde se nejvíce „plýtvá“. Velký podíl na celkové spotřebě vody
v hospodách má totiž splachování
pisoárů. Nošovický pivovar začal
instalovat do Radegastoven ekologické pisoáry fungující bez použití
pitné vody a bez splachování. V současné době jsou bezvodé pisoáry nainstalovány v 15 Radegastovnách,
které mohou dohromady ušetřit za
splachování přibližně 3 mil. litrů pitné vody za rok. To je takové množství pitné vody, které za jeden rok
spotřebuje 92 obyvatel České republiky ve svých domácnostech. Projekt
ekologických toalet v Radegastovnách realizuje pivovar Radegast ve
spolupráci se společností EcoStep.
Úsilí pivovaru Radegast zaměřené na snižování spotřeby a šetrné
zacházení s vodou je dlouhodobé.
„V boji proti suchu a v péči o vodní

zdroje se snažíme jít ostatním příkladem. Patříme k nejlepším na světě ve
spotřebě vody potřebné pro výrobu
piva. V Nošovicích jsme také vytvořili systém rybníčků, které přírodním
způsobem čistí dešťovou vodu odtékající z pivovaru, a zavedli jsme další
moderní technologie, které snižují
dopady výroby na životní prostředí,“ říká Marek Grabovský, manažer
značky Radegast, a dodává: „Následujícím a logickým krokem tak bylo
začít zavádět udržitelná a ekologická
řešení také v místech, kde naše pivo
Radegast prodáváme. A začali jsme
opět u sebe, takže projekt bezvodých
pisoárů odstartoval v našem konceptu značkových hospod Radegastovna. Bezvodové pisoáry slouží také
v našem pivovaru a návštěvnickém
centru v Nošovicích.“
Ekologický pisoár EcoStep P1.1
funguje bez použití vody a bez splachování. Mezi jeho hlavní přednosti, kromě úspory vody a elektrické

Jednička
na trhu
bezvodých
pisoárů

Nošovický pivovar začal instalovat do Radegastoven ekologické
pisoáry fungující bez použití pitné vody a bez splachování.

energie, patří zejména jednoduchá
údržba, eliminace zápachu z toalet, snížení rizika ucpání odpadu
nebo vyplavení pisoáru. „Klasický
pisoár spotřebuje na jedno spláchnutí přibližně 1,5 l vody. Náš systém
využívající inovativní technologie
dokáže spotřebu vody při použití

pisoáru zcela odstranit. Takže jedna
hospoda nebo restaurace typu Radegastovny může průměrně ušetřit asi
200 000 litrů pitné vody za rok,“ říká
Zdeněk Vokurka, ředitel společnosti
EcoStep, která patří k lídrům na českém a slovenském trhu s bezvodými
pisoáry.

S

polečnost RATIONAL Czech
Republic, s.r.o. posiluje svoje
postavení ve střední Evropě
a otevřela novou pobočku v Praze,
kde se pro podporu partnerů a zákazníků bude nacházet kancelář
i školicí centrum. Školicí centrum
bylo otevřeno v listopadu 2019.
„RATIONAL Czech Republic
s.r.o“ sídlí v Praze, ale společnost má
významné zastoupení i na Slovensku.
V uplynulých letech si společnost vybudovala silnou a rozsáhlou síť obchodních partnerů, která mimo jiné
zahrnuje i 19 certifikovaných regionálních servisních partnerů a řadu
servisních zástupců v obou zemích.
Společnosti se v posledních 10 letech
podařilo na českém a slovenském trhu
prodat více než 6 500 multifunkčních
zařízení. Z toho kromě konvektomatů
SelfCookingCenter® dodala společnost i přibližně 1 500 multifunkčních
pánví VarioCookingCenter®.
Alexander Wimmer, viceprezident pro region EMEA a výkonný
ředitel společnosti Rational International AG: „Česká republika je pro
Rational důležitým trhem a vidíme
tu trvalý potenciál k růstu. Otevře-

Nové školicí centrum v Praze nabídne zákazníkům možnost zažít první plně
digitální profesionální kuchyň iKitchen.

ním nové kanceláře a školicího centra v Praze dosáhneme důležitého
milníku pro další rozvoj a můžeme
teď zákazníkům nabídnout ještě větší výhody a podporu.“
„Soustředíme se na to, abychom
byli blíž našim partnerům a koncovým uživatelům, rozuměli jejich
potřebám a dokázali nabízet nejlepší řešení kuchařům v celé České republice i na Slovensku. To je možné,
jedině pokud budeme mít vlastní
místní organizaci a podporu přímo
na místě,“ uvedl Vladan Jesenský,
výkonný ředitel společnosti RATIONAL Czech Republic s.r.o.

Společnost Rational podporuje
své zákazníky po celou dobu životního cyklu multifunkčního zařízení,
od výběru produktu po poprodejní
péči. Svým zákazníkům nabízí také
lokální servisní služby. „Cílem naší
společnosti je nabízet zákazníkům
co největší výhody. Nezůstáváme jen
u prodeje zařízení, nabízíme zákazníkům komplexní řešení pro tepelnou úpravu jídla v profesionálních
kuchyních a záruku nejkvalitnějších
servisních služeb,“ říká Vladan Jesenský.
Pro své zákazníky pravidelně organizujeme živé vaření Rational

Live s konvektomatem SelfCookingCenter© a/nebo multifunkční
pánví VarioCookingCenter©, kde
si zákazníci mohou sami vyzkoušet
výhody při jejich používání přímo
v kuchyni. V rámci poprodejní péče
o zákazníky kuchařům nabízíme
Rational Akademie pro podporu
používání procesů k dalšímu ulehčení práce a ušetření nákladů. „Jako
poskytovatel služby chceme nabízet
zákazníkům individuální školení podle jejich potřeb a postarat se o to,
že budou svá zařízení od společnosti
Rational, jak konvektomat SelfCookingCenter, tak i multifunkční
pánev VarioCookingCenter, využívat
co nejlépe a maximalizovat tak svůj
užitek z jejich pořízení.“
Nové školicí centrum v Praze nabídne zákazníkům možnost zažít
první plně digitální profesionální
kuchyň iKitchen, nabídne příležitost vyzkoušet si vlastní kuchařské
postupy a zjistit, jak zvýšit efektivitu práce a ušetřit náklady ve vlastní
kuchyni. Národní školicí centrum
bude vlajkovou lodí společnosti RATIONAL pro Českou a Slovenskou
republiku.

Foto: archiv firem

Společnost Rational otevřela nové školicí
centrum pro Česko a Slovensko

Ekologické
sanitární vybavení
E C O S T E P. C Z | E C O S T E P. S K | E C O S T E P. H U
E S H O P. E C O S T E P. C Z
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food service

Objevte alternativy vajec
v rostlinné kuchyni
Vejce se pro svoji funkci pojiva, chuti, textury nebo schopnosti napěnění staly základem mnoha receptů. Díky
neustálému vývoji rostlinné gastronomie už ale známe množství způsobů, jak je v kuchyni nahradit. Připravili jsme
pro vás několik tipů na rostlinné alternativy vajec podle toho, jakou jejich funkci potřebujete zastoupit. Přestože existují
i různé polotovary, zaměříme se na jednoduchá a dostupná řešení, která vajíčka nahradí téměř v každém receptu.

www.svethg.cz

Houbový quiche se špenátem
a uzeným tempehem
Suroviny:

Těsto:
• 300 g hladké mouky
• 240 g rostlinného margarínu
• cca 10 lžic ledové vody
• špetka soli
• špetka kurkumy
Náplň:
• 1 kostka silken tofu (hedvábné)
• 2 lžíce olivového oleje

food service

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 menší cibule
250 g hnědých žampionů
200 g čerstvého špenátu
150 g uzeného tempehu
2 lžíce cizrnové mouky nebo
kukuřičného škrobu
1 lžíce lahůdkového droždí
3 lžíce rostlinného mléka nebo
smetany
kurkuma
sůl
černá sůl

Postup: Mouku společně s rostlinným máslem smíchejte, přidejte
vodu, sůl, kurkumu a zapracujte
v těsto. Zabalte do fólie a nechte
odpočinout v lednici. Těsto vyválejte a vmačkejte do koláčové formy. Propíchejte vidličkou a dejte
přibližně na 10 minut předpéct.
Pro přípravu náplně orestujte
nadrobno nakrájenou cibuli dozlatova, přidejte houby s nakrájeným uzeným tempehem a res-
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tujte přibližně 5 minut. Přidejte
nakrájený špenát a dochuťte solí
a pepřem.
Tofu rozmixujte s mlékem,
moukou a lahůdkovým droždím
na hladkou hmotu. Dochuťte
černou solí, solí, pepřem a kurkumou. V míse smíchejte směs
z tofu a houby se špenátem. Vylejte na předpečené těsto a pečte asi
35 minut na 180°C. Před krájením
nechte vychladnout.

Text a foto: Česká veganská společnost

Vejce jako pojivo
Jednou z nejběžnějších funkcí vajíček je spojení
těsta zejména v různých dezertech, ale také ve
slaných plackách, karbanátcích či kuličkách.
Místo vejce můžete v receptech použít:
• Lněné semínko je jednoduchým, levným
a chuťově neutrálním řešením, vhodným pro
sladké i slané pokrmy. Kromě funkce pojiva
také zhutňuje a zvláčňuje. Může být použito
ke zlepšení konzistence polévek, guláše nebo
omáček. Stačí, když namletá semínka namočíte ve vlažné vodě, promícháte a necháte
několik minut odstát. 1 vejce nahradíte 1 lžící
namletých lněných semínek smíchaných se
3 lžícemi vody.
• Chia semínka fungují podobně jako len. Semínka umelte, smíchejte s vodou a nechte
odpočinout (1 lžíce mletých chia semínek se
6 lžícemi vody.)
• Psyllium - (1 lžíce psyllia rozmíchaná
v 2-3 lžících vody)
• Ovocné pyré - jablečné nebo hruškové,
1/4 hrnku vám nahradí jedno vejce.
• Zralý banán - polovina rozmačkaného banánu nahradí jedno vejce. Hodí se do dezertů,
protože těsto příjemně osladí a dodá vlhkost
i vláčnost.
• Bramborový nebo kukuřičný škrob - 1 lžíce se
3 lžícemi horké vody.
• Rostlinný jogurt a hedvábné tofu - 1/4 hrnku
nahradí jedno vejce.
• Arašídové máslo - 3 lžičky nahradí jedno vejce.

Vejce jako kypřidlo
Aby bylo těsto na dorty, koláče nebo lívance
nadýchané, přidejte do suchých ingrediencí
kypřící prášek s jedlou sodou a do mokré části
lžičku jablečného octa či citronové šťávy. Těsto
tak bude lehké, nadýchané a vláčné.
Vejce pro chuť
V receptech, ve kterých potřebujete nahradit typickou vajíčkovou chuť, vám výborně poslouží
černá vulkanická sůl a lahůdkové droždí. Lahůdkové droždí je neaktivní a díky jeho umami
chuti se používá k dochucení. Černá sůl kala
namak obsahuje vyšší množství síry a jídlům
dodává vaječnou chuť. Přidat ji můžete do rostlinné majonézy, pomazánek či míchaných tofu
vajíček. Přidávejte ji až na konci vaření, protože
její aroma z jídel rychle vyprchá. Pro žlutou barvu přidejte i špetku kurkumy.
Veganská vajíčková pomazánka
Suroviny:

•
•
•
•
•
•
•
•

1 balení tofu natural
½ menší cibule nakrájené na kostičky
150 ml rostlinné majonézy
1 lžička hořčice
2 lžíce lahůdkového droždí
špetka kurkumy
1 lžička černé soli kala namak
pepř
Postup: Tofu rozdrolte vidličkou a smíchejte
s ostatními surovinami.

Alternativa k vaječným bílkům
Pokud se zajímáte o aktuální trendy v gastronomii, určitě jste slyšeli o aquafabě - nálevu z vařené cizrny (lze použít vodu z plechovky cizrny).
Poslouží jako alternativa k vaječným bílkům,
protože se z něj dá vyšlehat sníh vhodný do dezertů či pro výrobu sněhových pusinek.
Nálev z plechovky s cizrnou slejte přes sítko.
Pro náhradu jednoho vajíčka budete potřebovat
tři lžíce aquafaby. Šlehejte elektrickým šlehačem přibližně 10-15 minut do tuhé konzistence.
Podle toho, jestli chcete sníh sladký nebo slaný,
přidejte špetku soli nebo moučkový cukr.
Kromě aquafaby můžete jako náhradu bílků
použít i bramborový protein smíchaný s vodou.
Náhrada vajec v majonéze
Pro přípravu majonézy jsou vejce považovány
za jednu z klíčových surovin kvůli schopnosti
emulgace - udržování oleje a tekutiny pohromadě. Tuto funkci splňuje lecitin, který je ve vajíčku, ale nachází se také v sójovém mléce.
Do vysoké nádoby nalejte sójové mléko,
hořčici, citronovou šťávu nebo jablečný ocet,
špetku cukru, soli, černé soli a pepře a postupně přilévejte řepkový olej. Rozmixujte tyčovým
mixérem. Poměr mléka a oleje je 1:2 až 1:3,
podle požadované hustoty. Získáte lahodnou
rostlinnou majonézu, kterou můžete použít do
sendvičů nebo jako základ pro různé dipy a pomazánky. Běžně jsou dnes k dostání již hotové
veganské majonézy a to i v gastro balení.

Veganské lívance
Suroviny:

• 1 hrnek mouky
• 1 hrnek rostlinného mléka
(sojové, mandlové, ovesné)
• 1 lžíce kypřícího prášku
• 2 lžíce cukru
• 1 lžíce jablečného octa
• ½ lžičky soli
Postup: V míse smíchejte mouku, kypřící prášek, sůl a cukr.
Ve druhé míse smíchejte rostlinné mléko s jablečným octem. Vše promíchejte, nechte
5 minut stát a z připraveného
těsta smažte lívance. Podávejte se sezónním ovocem, javorovým sirup, oříškovým máslem či rostlinným jogurtem.

Vejce na trojobal
Místo rozšlehaných vajec můžete v trojobalu použít cizrnovou nebo hrachovou mouku. Na jeden díl
mouky budete potřebovat dva díly vody. Rozmíchejte
a dochuťte solí a pepřem. Můžete použít také Hrašku
- obalovací směs na přípravu těstíčka bez vajec, stačí
smíchat s vodou, dochutit a použít místo trojobalu.
Náhrada vajec v omeletě
Cizrnová mouka vám výborně poslouží i pro přípravu
veganské omelety. Na jednu porci budete potřebovat
půl hrnku cizrnové mouky, ½ hrnku perlivé vody,
špetku prášku do pečiva, lahůdkové droždí, černou
sůl a kurkumu pro barvu. Vše smíchejte a dále postupujte jako při přípravě klasické omelety. Ideální je
se sezónní zeleninou, houbami a uzeným tofu nebo
tempehem. Cizrnovou mouku můžete využít i v náplních na slané koláče - společně s tofu plní funkci
pojiva.
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Tamarind Tree:

Od streetfoodu k otevření
vlastního bistra
Asijská kuchyně je v současné době velmi populární, vaří se ale se střídavou
kvalitou. V bistru Tamarind Tree se ale dočkáte kvality, přitom se nespecializují na
jednu konkrétní kuchyni, ale na mix kuchyní jihovýchodních a jižních. Populární jsou
zejména díky asijským plněným knedlíčkům. Se sympatickou provozní Malvínou
Horákovou jsme si povídali o tom, jak podnik začal coby streetfood a proč se nakonec
od stánku přesunul do provozovny nedaleko pražské Botanické zahrady.
Text: Michaela Kadlecová

J

Jak lidé reagují na knedlíčky dim sum, váš
hlavní pokrm?
Na začátku to nebylo úplně snadné. Například na
trhu na Náplavce vedle nás stáli Vietnamci, kteří
je koupili ze Sapy a prodávali je za nižší cenu. Nikdo si ale už nevšimne, že oni přijeli v šest ráno,
kdy i chobotnici nasmažili, a že dvě hodiny tam
ta chobotnice pořád stojí. To samé knedlíčky,
které mají celý den vystavené a které jsou polotovary. Občas bojujeme s tím, že lidem přijdou
knedlíčky drahé. Ano, jsou, ale oni nevidí cestu
toho jednoho knedlíčku od přípravy až na náš
stůl. Je to dlouhá cesta, musíme všechny ty suroviny nakoupit, vybrat, upéct kachnu, musíme ji
natrhat, přidat ostatní ingredience, vše smíchat.
Pak se musí knedlíčky naplácat, napařit. Ta cesta je opravdu dlouhá. Logicky je velký problém
v ceně. Ale ten, kdo naše knedlíčky ochutnal, tak
se do nich zamiloval. Dnes máme stálou klientelu, postupně se vše vyvíjelo až k otevření bistra
po pěti letech.

Jak ho napadlo odejít z hotelu?
Ukončil práci v Mandarinu, rozhodl se, že pojede ven, dělal ve známé restauraci U Štěpána
na Šumavě, vrátil se, pracoval v restauraci Blue
Orange. Stále to prokládal cestami, až se rozhodl, že ho nebaví pracovat pro někoho jiného a že
by to chtěl dělat po svém. Streetfoodu se může
člověk začít věnovat bez nějakého velkého kapitálu a bez závazků. Naše základní vybavení
tvoří velký napařovací stroj na plynový hořák.
Je v něm vodní lázeň, ve které se knedlíčky dohřívají. Pak máme kovovou „larvu“ (hrnec), v té
se knedlíčky vaří. V začátcích jsme dělali dvě až
tři akce za víkend, kolem Ládi vznikl velký počet
lidí, kteří s ním rádi „plácali“ knedlíčky.
Jakou kuchyni vaříte?
Děláme asijskou kuchyni, ale napříč kontinentem. Láďa procestoval kus Asie, po Mandarinu
měl práci vždy jen půl roku v sezóně a pak za
vydělané peníze odcestoval pryč. Chtěl získat
co nejvíc inspirace z místních kuchyní a občas
se mu podařilo něco uvařit. Je to malajská, vietnamská, thajská a indická kuchyně, z čínské kuchyně děláme hlavně knedlíčky dim sum, nebo
japonské gyoza, což je podobné. Náplně se balí
do stejného těsta, my používáme těsto gyoza,
která se používá nejen v Japonsku. V každé ze
zmíněných kultur mají knedlíčky trochu jiné,
s jinými ingrediencemi.

Praha je streetfoody
hrozně přesycená,
je toho hodně. Mám
dojem, že mimo Prahu si
to lidé víc užívají.

Jaká byla cesta od streetfoodu k otevření
bistra?
V roce 2017 jsme se napůl usadili v Kotevní ulici
na Smíchově. Byl to trochu punk. Klientele jsme
jídlo podávali mezi dveřmi, ale byli na nás zvyklí
ze street foodu. Důvodů, proč jsme otevřeli bistro, je více. Minulý rok jsme chtěli rozjet ještě jiný
projekt, mělo jít o rozvozy jídel, ale nějak jsme se
nepohodli s kamarádem, který do toho šel. Bylo to
náročné období, protože jsme měli hodně zaměstnanců, proto jsme se museli účastnit mnoha akcí.
V říjnu jsme byli unavení, rozpustili jsme „eseróčko“, rozloučili jsme se s novými kuchaři, kteří měli
jít do jiného projektu, a rozhodli jsme se, že pojedeme na měsíc pryč, takže jsme odjeli na Tchaj-wan, abychom se rozhodli co dál. V době, kdy
jsme pobývali na Tchaj-wanu, nám napsala kamarádka, že se uvolnil tento prostor a že se ozvala majitelům. Majitelům jsme se líbili. V tu dobu
jsme byli na dovolené a nemohli jsme přijít podívat se, takže majitelé dali prostor někomu jinému,
kdo měl pak problém se zaplacením jistiny. Majitelé si počkali na nás, i když zde bylo 60 zájemců,
protože je to dobré místo a bez odstupného, což
se dnes už nenajde. My máme vlastní kompletní
výbavu kuchyně, takže nám vyhovovalo.

Foto: Tamarind Tree

ak vznikl Tamarind Tree a jak to, že
začal vařit asijskou kuchyni?
Náš kuchař a majitel Ladislav Dvořák
dělal pět let kuchaře v hotelu Mandarin
Oriental, kde se dostal k asijské kuchyni. Před
tím pracoval jako kuchař ve Špindlu v několika
restauracích. Začal na „smažácích“, katovu šlehu a svíčkové. Když si chtěl dodělat školu, jel do
Prahy a kamarád mu nabídl, že by mohl jít na
brigádu do Mandarinu, který se zrovna otevíral
a kde už zůstal. Tam přičichl ke knedlíčkům,
k asijské kuchyni a zamiloval se do ní. Z hotelu
má kamaráda Unniho, který půl roku tráví život tady a půl roku je v Indii se svými kamarády
a rodinou. Kluci se skamarádili, Láďa za ním
byl párkrát v Indii a setkal se s tradiční indickou
kuchyní.
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Bylo náročné působit ve streetfoodu?
Streefood stále ještě máme. Bylo to náročné,
protože jsme museli brát všechny akce. Byli jsme
například dva tři dny v týdnu na trhu na náměstí
Jiřího z Poděbrad a tam se občas stalo, že tržba byla patnáct set, nájem čtrnáct set a to jsme
museli platit lidi, suroviny a cestu. Člověk musí
vstávat v půl páté, v šest už musíte mít rozbalený
stánek, v šest večer zase jedete domů, tam ještě
něco děláte v kuchyni. Některé akce byly super.
Ale může se stát, že nevyjde počasí, lidé nepřijdou. Ve chvíli, kdy jsme byli jen na streetfoodech
a žili jsme „kočovný život“, tak to bylo náročné
v tom, že se nespotřebované suroviny musely
vyhodit. Teď, když máme bistro, je můžeme zužitkovat.

Za náš největší
úspěch
považujeme to,
že máme stálou
klientelu.

Jak je vaše bistro otevřené?
Fungujeme tak, že máme od pondělí do pátku
od půl desáté do tří. Dopoledne máme otevřeno, protože tady stejně jsme, kluci mají přípravy
od šesti od rána. Máme nabídku snídaňovo-svačinovou, například polévku Wonton. Večery
jsme mívali jednou za čtrnáct dnů, teď nám do
toho vstoupili soukromé akce. Pro nás je pochopitelně lepší mít soukromou akci, protože víme,
kolik těch chapadel nebo mořského vlka máme
nakoupit. Ale když jsme otevřeli večer, zatím se
vždy bistro naplnilo.

Kde berete inspiraci pro vaše menu?
Jsou to zkušenosti z cest, ty ale nejsou nekonečné. Doma máme velkou knihovnu plnou nejrůznějších kuchařek, které si Láďa přivezl z cest.
On tomu ale ještě vždy dodá něco navíc. Vždy
máme jednu velkou polévku, na podzim ale
asi budeme připravovat dvě, protože polévky
„frčí“. Máme Wonton polévku, pak třeba curry
Laksu, tchajwanský hovězí vývar s nudlemi. Do
některých polévek si děláme vlastní nudle.
Proč spoléháte v tak velkém objemu na
vlastnoručně připravené suroviny?
Díky tomu víme, že chuť bude lepší. Víme, co
tam přišlo, v jaké kondici byla zelenina, jak pálí
česnek, jak chutná zázvor. Celé to jídlo je naše
a Láďa se pod to dokáže podepsat.

rozhovor
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„Češi platí za nadšené dovolenkáře“

Jak je vaše kuchyně náročná na suroviny?
Než si Láďa našel všechny svoje dodavatele, tak
to chvíli trvalo. Nakupujeme v Sapě, ale spoustu věcí se tam dá nakoupit jen bez dokladu, to
v rámci podnikání a účetnictví nejde. Bereme
z Tamdy, od Wanga, ten nám jídlo vozí sem.
Mořské plody bereme z Makra, maso je naše
české. S otevřením bistra jsme vyměnili i dodavatele masa. Zeleninu se snažíme kupovat od
farmářů, ale většinou ze Stodoly, kde mají zeleninu hezkou a čerstvou. Asijské suroviny kupujeme v Sapě, kam je třeba si zajet a vybrat si, což
je časově náročnější.

Jak využíváte sociální sítě?
Využíváme Instagram, kde zmiňujeme položky
z našeho menu, vkládáme fotky z našich akcí.
Kopírujeme sem posty lidí, kteří nás označí. Pak
také používáme Facebook, kde upozorňuji na
události, když vím, kam pojedeme. Máme také
webové stránky, které jsou ale jen informativní.
Menu měníme každý den, takže jsem ho nechtěla dávat jinam.

www.svethg.cz

Co Češi a dovolená? Vyrážejí na ni často? A preferují méně delších dovolených,
nebo více kratších? Na tyto a další otázky zná odpověď Kristýna Čámská.
Text: Kateřina Hájková

A

sociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) je české
profesní sdružení subjektů cestovního ruchu. V Česku
působí již od roku 1991, kdy bylo
založeno. V současné době má
více než 280 členů z řad subjektů
cestovního ruchu.
AČCKA, jako jediný zástupce
za Českou republiku, je také členem ECTAA – asociace sdružující
národní asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur zemí
Evropské unie, účastní se zasedání a své členy pravidelně informuje
o aktuálním dění v oblasti evropské legislativy. O tom, co spadá
do jejích kompetencí a co všechno
má v rámci své činnosti na starosti, jsme si povídali s Kristýnou
Čámskou, která v AČCKA působí
jako Office/Account manager.

Co je cílem a posláním asociace?
AČCKA zastupuje a chrání hospodářské zájmy svých členů, podporuje jejich informovanost, rozvíjí
jejich činnost a profesní prestiž.
AČCKA navazuje kontakty a trvale spolupracuje s obdobnými organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s národními centrálami
cestovního ruchu, s pořadateli veletrhů a dalšími subjekty. Zástupci
AČCKA jsou členy celostátních
a regionálních orgánů, účastní se
jednání o vývoji legislativy, podílí
se na tvorbě odborných zákonů
a připomínkují související zákony.
Má váš šéfkuchař nějakého zástupce?
Máme Tomáše, který pomáhá vařit, ale sám to
zvládnout nemůže. Plnohodnotného zástupce
Láďa nemá. Dále máme kamaráda, který je jedním z kuchařů, kteří mají michelinské ocenění
Bib. Občas si k nám odskočí ze své restaurace,
protože je rád, že může vypnout, nemusí nic vymýšlet a může se řídit šéfkuchařem. Právě teď
řešíme další cestu a budeme muset zavřít. Já pomáhám na place, ale dělám i vše okolo. Všechny
akce, musím domluvit cateringy, nabídky, kompletní administrativu a účetnictví. Bez nás dvou
je provoz bistra bohužel nemožný.

Jezdíte i mimo Prahu?
Obecně mimopražské streetfoody jsou lepší
než pražské. Byli jsme v Českých Budějovicích,
minulý týden ve Vrchlabí, odkud Láďa pochází,
Plzni, Liberci, Jablonci… Praha je streetfoody
hrozně přesycená, je toho hodně. Mám dojem,
že mimo Prahu si to lidé víc užívají. Mám pocit,
že někteří návštěvníci už přicházejí na streetfood naštvaní a jen hledají, co bude špatně, a hodlají srovnávat. Vystojí si frontu a já jim sdělím,
že knedlíčky budou napařené až za šest minut,
a už jsou naštvaní. Praha je zrychlená, lidé chtějí, aby bylo všechno hned.

Co Češi a cestovní ruch? Umějí
si dovolených užívat?
Češi platí za nadšené dovolenkáře
a preferují model několika kratších dovolených během celého
roku, které rozkládají do návštěvy blízkých destinací i vzdálenějších exotických míst. Dle statistik
ČSÚ vykonali občané ČR v roce
2018 celkem 12,9 milionů delších
a 20,3 milionů kratších soukromých cest.

Jak hodnotíte úroveň asijských bister a restaurací?
Je toho hodně, je velký boom. Otevřela se
spousta podniků, kde dělají ramen, dim sum,
což je fajn, protože konkurence není jen k neužitku. Víme, že knedlíčky máme dobré, je to pět
let cesty a vyvíjení kachní směsi nebo vepřového
s krevetami. Šéfkuchař to „ladil“ pět let.

Bistro máte otevřené osm měsíců. Jak se
vám zde daří?
Od té doby, co jsme otevřeli, nám to pořád roste. Za náš největší úspěch považujeme to, že
máme stálou klientelu. Jsou to lidé, na které se
nabalují další a chodí k nám třeba třikrát týdně
na oběd. Chápeme, že i naše jídlo se občas přejí,
takže jde o velký úspěch.

Vyrážejí v tradičních termínech
– jako jsou prázdniny podzimní,
jarní, letní, období kolem Vánoc,
státní svátky, nebo vyrážejí
i mimo tyto „sezony“?
Preferenčními termíny pro dovolené je samozřejmě především
období svátků a prázdnin, ale také

prodloužených víkendů. Mimo
tyto „sezony“ je o dovolené také
zájem, přičemž v tomto období
ubývá cestujících rodin s dětmi,
a naopak může přibývat mladých
lidí či lidí v důchodovém věku.
Jezdí Češi více na tuzemské
dovolené, nebo častěji vyrážejí
do zahraničí?
Ve statistikách cestovního ruchu
mírně převažují cesty do zahraničí nad domácí dovolenou, nicméně i v oblasti domácího cestovního
ruchu můžeme každým rokem pozorovat nárůst v prodejích. Pobyt
v tuzemsku volí čeští turisté často
i jako svou druhou dovolenou vedle pobytu u moře, např. na prodloužený víkend. V drtivé většině
se jedná o rodiny s dětmi. Z nejvyhledávanějších oblastí jednoznačně vítězí jižní Čechy
a Jihomoravský kraj.
Které období je
na tuzemské
dovolené
nejhojnější?
A liší se např.
od období
hojnosti pro
dovolené v zahraničí? Např. že
na léto vyrazí Češi
k moři a v zimě do
českých hor?
V případě domácího cestovního
ruchu směřuje česká klientela na
jaře do svých rekreačních objektů
nebo si pronajímá chalupy v jižních Čechách a Jihomoravském
kraji. Aktivní dovolená – pěší
turistika a cykloturistika – hraje
s příchodem jara hlavní roli. Jak
již bylo řečeno, pobyty v tuzemsku mnohdy volí čeští turisté jako
svou druhou dovolenou např.
během prodloužených víkendů. Obecně se nedomnívám, že
lze pozorovat velký rozdíl mezi
počtem dovolených v letním či
zimním období, neboť například
v zimním období kromě českých
hor Češi stále častěji vyráží na
hory do okolních zemí, jako je Rakousko, Itálie či Francie.
Potrpí si Češi na luxus, nebo
jsou skromní?
Celkově pozorujeme, že zákazníci
na dovolenou kladou čím dál vyš-

ší požadavky a v rostoucí míře poptávají kvalitnější služby, za které
jsou ochotni si připlatit. Jinak jsou
preference Čechů ohledně ubytování na dovolené poměrně různorodé, nejčastěji však vybírají hotel
či penzion s polopenzí. Jedním
z hlavních kritérií v případě luxusnější dovolené je dostupnost
wellness zařízení v místě pobytu,
bazén a sportovní prostory. Moderní hotely s takovým zázemím,
a především hotely blízko vodních
ploch s možností koupání, bývají
vyprodané dlouho dopředu.
Wellness, voda a sport. Jaká
další kritéria u Čechů rozhodují
o výběru ubytování v tuzemsku?
Hosté dále preferují chalupy
s oploceným pozemkem, venkovním posezením a nejlépe
s bazénem či saunou.
Rodiny s menšími
dětmi se zajímají
o rekreační objekty se zázemím pro děti
– dětské hřiště, houpačky
a přizpůsobený interiér. Pokračujícím trendem je pronájem
chalup v klidných oblastech, na polosamotě a samotě, blízko lesů a přírody.
V případě domácího cestovního
ruchu je také stále velké procento turistů, kteří tráví dovolenou
ve vlastním rekreačním objektu
nebo u známých a příbuzných.
Rezervace domácích pobytů probíhají každým rokem dříve, největší „boom“ objednávek je v měsících lednu a únoru, kdy cestovní
kanceláře nabízejí výhodné balíčky na First minute.
Máte v rámci tuzemských
dovolených nějaké speciální
programy, které tuto nabídku
klientům zatraktivňují?
Jak již bylo zmíněno, trendem
posledních let je zkracování jedné
dlouhé dovolené do několika kratších dovolených v průběhu celého
roku. Čeští turisté si samozřejmě
neodepřou dovolenou u moře,
avšak pro svou druhou dovolenou
budou často volit spíše Českou

republiku. To potvrzuje i zvyšující se zájem o zkrácené termíny
pronájmů chalup v mimosezóně,
tedy na jaře a na podzim. Cestovní
agentury tomu přizpůsobují svou
nabídku a upravují rezervační kalendáře i na kratší termíny. Další
službou, která se postupně rozrůstá, je nabídka doplňkových služeb, jako je pronájem elektrokol či
koloběžek v ceně pobytu, případně turistická karta opravňující ke
slevám ze vstupů apod.
Jaké typy lidí a skupin preferují
dovolenou v tuzemsku a jaké
v zahraničí?
Obecně se domnívám, že toto
nelze paušalizovat a rozdělit tak
obyvatele do dvou jednoznačných
skupin. Dovolená v zahraničí už
dlouho není jen synonymem pro
pobyt u moře, stejně tak dovolená v České republice již dávno
neznamená jen pobyt ve vlastním
rekreačním objektu. Domácí cestovní ruch je již zcela připraven na
potřeby náročnější klientely a umí
jim poskytnout veškerý servis
např. v podobě luxusních 5* resortů apod.
Mění se nějak v průběhu řekněme 5 až 10 let poptávka po
dovolených? Obliba dovolených
v tuzemsku vs. v zahraničí? Jak
je to aktuálně?
V posledních letech pozorujeme
nárůst zájmu o dovolené v České republice (např. za rok 2018
se jednalo o nárůst 8 až 10 %).
Každým rokem se u nás pořádá
spousta nových akcí, festivalů,
otevírají se nové turistické atrakce, které české turisty zajímají
a lákají k poznání. Z minulých
let můžeme uvést například akce
na počest 700. výročí od narození Karla IV., oslavy 100. výročí
vzniku Československa. Dále také
každoroční množství hudebních
festivalů, sportovních akcí u příležitosti mistrovství světa v hokeji, mistrovství Evropy ve fotbale
a především olympijských her.
Mezi další významné akce, které
lákají jak domácí, tak i zahraniční
turisty, patří např. Mezinárodní
filmový festival v Karlových Varech, Prague Pride, Colours of
Ostrava, Rock for People v Hradci
Králové, ad.
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Mražená
zelenina
a ovoce
šetří čas
i zdraví

Normy pro mraženou zeleninu jsou přísnější
než pro čerstvou
Složení čerstvé zeleniny v současné Evropě,
a tudíž i v České republice, nepodléhá téměř
žádné legislativě. To znamená, že nikdo nehlídá
obsah pesticidů ani dalších chemických látek,
které zelenina mnohdy obsahuje. U mražené
zeleniny je to přesně naopak. Celý proces jejího
zpracování až po finální zmrazení je podroben
přísné kontrole.
Čerstvé ovoce a zelenina se často sklízí
nezralé
Jak sdělil marketér firmy Bidfood Jan Kratina,
dováží se k nám mnoho druhů čerstvé zeleniny
a ovoce ze vzdálených zemí, a proto u nich dochází k takzvanému podtržení. Laicky řečeno se
sklidí ze záhonů ještě před svou optimální zralostí. Částečně pak dozrávají cestou a následně
v meziskladech.
„Vitamíny a živiny jsou v takovéto zelenině
a ovoci pochopitelně obsažené v menší míře.
„Čerstvá“ zelenina se na pulty obchodů zkrátka
nedostává v nejlepší kondici,“ konstatoval Jan
Kratina. Když před prvními mrazíky otrháme
z keříku ještě nezralá rajčata v naději, že nám
doma dojdou, výsledek bývá stejně žalostný.
Sílu slunce prostě nenahradíme.

Stovka hostů právě dosnídala
a už se těší na oběd. Podávat
se bude králík na víně
a zelenině. Pro personál to
znamená: „Jakmile domyjete
nádobí, oškrábejte 10 kilo
mrkve a nakrájejte ji na
silnější kolečka. Pak si to
zopakujte s celerem, cibulí
a fenyklem. Máte na to tři
hodiny!“ Přitom mnohé
gastronomické provozy zápolí
s nedostatkem zaměstnanců.
Spásu jim nabízí mražená
zelenina a ovoce.

Mražená zelenina a ovoce se paradoxně
sklízí zralé
Úplně jiná cesta k zákazníkovi čeká výpěstky,
které se mrazí. „Tuto zeleninu totiž není třeba
trhat nezralou. Naopak se sklízí v době nejlepší zralosti a následně se během několika hodin
zpracuje. V Bonduelle bývá zmražená do čtyř
hodin od chvíle, kdy opustí záhon,“ vyzdvihla
přednosti mražených produktů manažerka této
firmy Kristina Hanousková.
Sklizeň v době zralosti a rychlé zpracování
potvrdil také Jan Kratina z Bidfoodu. „Například u hrášku trvá celý proces od jeho sklizně
přes omytí, roztřídění a zmrazení pouhé čtyři
hodiny,“ uvedl. Je totiž známým faktem, že po
čtyřech hodinách od sklizně dramaticky klesá
ve většině plodin právě obsah vitamínů.
„Navíc pokud zeleninu nespotřebuji všechnu, nechám si ji jednoduše k dalšímu použití
v mrazáku. Hlavní výhodou pro kuchaře je také
skutečnost, že zmrazená zelenina má stále stejnou kvalitu i cenu, což se o takzvaně ,čerstvéʻ
zelenině říci nedá,“ dodal Jan Kratina.

Text: Jana Formánková

P

octivý kuchař si je vědom, že jídlo není
pouhá hmota, kterou si zaplácneme
prázdný žaludek. Jíme proto, abychom
tělu dodali živiny pokud možno v chutné
podobě. Pak jsou strávníci spokojení a přijdou
zas. Jak ale dostát ideálům, když máte několikrát denně nakrmit desítky hostů? K tomu je
nutné uvolnit kuchařům ruce, aby neztráceli
drahocenný čas loupáním, mytím a krájením
ovoce a zeleniny. Zdravým řešením jsou mražené produkty.

Foto: shutterstock

Mražená zelenina a ovoce mají řadu výhod
Ve velkých kuchyních se kuchař zpravidla věnuje úpravě masa a pomocné práce zkrátka nestíhá. Podle potřeby vytáhne z mrazáku hotovou
zeleninu a místo jejího zpracování se může v klidu soustředit na dochucení pokrmu.
„Další výhodou je, že mražené produkty jsou
k dispozici celoročně ve stále stejné kvalitě. Člověk nemusí řešit sezónnost různých druhů zeleniny nebo ovoce. Navíc u čerstvé zeleniny bývá
často problém s její kolísavou kvalitou,“ nastínila praktickou stránku věci manažerka společnosti Bonduelle Kristina Hanousková.

Šokové zamražení zachovává chuť i barvu
Na rozdíl od domácího zmrazování přivede jeho
šoková varianta výrobek během několika minut
na teplotu minus 18° Celsia. Vzniklé mikrokrystaly nepoškozují buněčnou strukturu zeleniny,
která si tak podrží svou chuť a přirozenou barvu
bez nutnosti umělého dobarvení.
„Díky rychlému šokovému zmrazení se hodnota vitamínů včetně chuťových vlastností zeleniny prakticky neliší od právě sklizeného produktu,“ upřesnila Kristina Hanousková z Bonduelle.
Mražení je nejšetrnější konzervační metoda
Dokonce i dietologové a výživoví poradci se
shodují, že hned po čerstvě sklizených zralých
plodech si největší podíl živin zachovává právě
mražená zelenina a ovoce. Teprve pak následují sterilizované výrobky včetně kompotů. Přes
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zimu pak doporučují konzumovat raději mraženou zeleninu než tu dováženou.
Novinky z mrazáku se na talíři osvědčily
Francouzská firma Bonduelle se specializuje
výhradně na mraženou zeleninu a momentálně
uvádí na trh několik zajímavých novinek. „Rozšířili jsme řadu našich stoprocentních pyré o batátovou variantu,“ zmínila Kristina Hanousková.
Podle jejích dalších slov se hotová pyré těší mezi
kuchaři velké oblibě, protože jsou v podstatě hotová a oni si tak ušetří spoustu práce. Pyré se dají
použít k přípravě omáček, polévek, jako tradiční
příloha a kromě toho je lze i zapéct.
Další hit mezi mraženými novinkami představuje zelenina s nepravidelným řezem, která
vypadá jako nakrájená rukou. Tuto směs stačí
už jen lehce dochutit, připravit v troubě a máme
hotovo. Nabízí vhodnou alternativu k smaženým přílohám. „Úžasná bezmasá jídla můžete
vykouzlit také z řady gratinek,“ doporučila ještě
manažerka z Bonduelle. „Bidfood momentálně
boduje s novou houbovou směsí,“ pochlubil se
Jan Kratina z marketingu společnosti.
Ani houby neztrácejí mražením nic ze své
houbové chuti
Kristina Hanousková zařadila mražení potravin
mezi nejstarší a nejpřirozenější procesy, které
se používají více než tisíc let. U většiny zmrazených výrobků je však nutné dodržet během
jejich přípravy osvědčený postup. „Je dobré
vytáhnout mraženou zeleninu i houby den před
použitím z mrazáku a nechat je povolit v ledničce. Tak zelenina ani houby neztrácejí vodu
a chutnají nejlépe,“ doporučila expertka z Bonduelle.
Zeleninu pěstují lokální zemědělci tradičně.
Hygiena zpracovatele je velmi přísná
Bonduelle pochopitelně dováží většinu zmražených surovin z Francie. Společnost tam nakupuje zeleninu od smluvních farmářů, kteří jako
dlouhodobí dodavatelé plně respektují její požadavky. Zeleninu pěstují organicky bez použití
chemických hnojiv a postřiků.
„Při první návštěvě zpracovatelské továrny
vás nejvíce upoutá množství vody, která je všude. Nejdříve odstraní kamení a velké kusy hlíny.
Zelenina se tu promývá v několika krocích, dokud se všechny nečistoty neodplaví,“ přiblížila
zpracování v Bonduelle Kristina Hanousková.
Podobně přistupuje k výrobě mražené zeleniny také Bidfood. „Na správné zpracování, tedy
i mytí ovoce a zeleniny, klademe velký důraz.
Suroviny procházejí během sklizně laboratorními testy. Kromě toho se zelenina po
umytí ještě blanšíruje v horké vodě či
páře. Její zdravotní nezávadnost
je tudíž zaručená,“
ujistil Jan Kratina.
Jak dále vysvětlil, není možné
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sehnat všechny druhy ovoce a zeleniny pouze na
tuzemském trhu. „Třeba naše mango zmrazené
v kostkách pochází z Thajska, kde se sklízí ve vysokém stupni zralosti. Díky tomu je velice sladké
a chutné,“ uvedl pro příklad.
Důležité je nespěchat
Častým nešvarem obzvláště ve školních jídelnách bývá, že kuchaři zeleninu intenzivně vaří.
Výsledný pokrm pak chutná nevalně. „Zeleninu
rozhodně není vhodné vařit. Stačí ji orestovat
či prohřát a máte hotovo. Důležité je nechat ji
předtím povolit,“ připomněla základní pravidlo
přípravy Kristina Hanousková. „Zákazníci se
nás často ptají, jak jsme zeleninu vařili, že je tak
dobrá. My jim na to odpovídáme – nevařili,“ zopakovala nezbytnou poučku.
Šéfkuchaři si oblíbili zeleninu Minute a zamraženou krájenou cibuli
Z mražených produktů od Bonduelle vévodí
v gastronomických provozech řada Minute.
Jedná se o zeleninu předpřipravenou na páře,
která je pro svou skvělou chuť vhodná k okamžitému použití. Není nutné ji dál upravovat,
po rozmražení ji stačí přimíchat třeba do hotového rizota.
Bidfood zase slaví úspěchy s cibulí nakrájenou na kostky, kterou prodává v mraženém
stavu. „Dále si naši zákazníci pochvalují špenát
a také přípravné směsi jako třeba hotové zeleninové proužky pod svíčkovou,“ vyjmenoval mražené hity Jan Kratina.
Zmrazené zeleninové portfolio včetně bylinek je skutečně velmi široké, a tak si každý kuchař bez potíží vybere produkt vhodný pro jeho
vlastní receptury.
Poptávka po vegetariánských a veganských
jídlech stoupá
Tento trend jednoznačně potvrdila i manažerka
Bonduelle. K uspokojení potřeb zeleninových
jedlíků doporučila směs zeleninových salátů
Buddha Bowl. Ani firmu Bidfood rostoucí poptávka po vegetariánských pokrmech nepřekvapuje. Proto do svého sortimentu zařadila
veganský burger nebo grilované vegetariánské
nudličky, které jsou výborné na salát i do klasické „číny“. „Samozřejmě nabízíme i další
vege-výrobky. Velké kuchyně od nás odebírají
také kynuté plněné knedlíky, několik druhů tofu
a sójové alternativy smetany, jogurtů či mléka,“
upozornil na další oblíbené suroviny neživočišného původu Jan Kratina.
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konstrukce navíc zajišťuje jejich mimořádně
dlouhou životnost. Přístroje Miele Professional
mají kapacitu od 7 do 32 kg, tedy hotelová prádelna dokáže vyprat 7 až 32 kg prádla během
přibližně hodiny, což je s domácími přístroji
nereálné. Referenčním programem pro kategorii professional je bavlna 60 °C s předpírkou,“
uvedl Jozef Drevko z Miele. Při velkém objemu
prádla je nutné dbát na hospodárnost. Naštěstí
dnešní profesionální přístroje jsou oproti těm
minulým modernizované a mají výrazně nižší
spotřebu vody a elektřiny, minimalizuje se také
spotřeba pracího prostředku. „V dnešní době
je vše efektivnější než před 10 lety. Prací prostředky jsou koncentráty, mají vyšší účinnost
a víc aktivních složek, proto není nutné velké
množství chemie. Ideální je použití externího
dávkovače, který prací chemii dávkuje přesně
podle předem dané kalibrace a přispívá tak k výrazným úsporám provozních nákladů,“ ujišťuje
Jozef Drevko.

Jakou zvolit péči
pro hotelové
prádlo?

Péče o čisté prádlo je jednou ze základních povinností provozovatele ubytovacího zařízení.
Otázkou ale je, zda k praní prádla využít služeb externí prádelny, nebo zda si tuto prádelnu
vybudovat sám. Obojí má svá pro a proti a obojí si zaslouží zvážit. Kdy tedy využít
služby cizí prádelny a co si budete muset pro dokonalou vlastní prádelnu pořídit?

Prádelenské
přístroje Miele
Professional
obsahují již
v základní výbavě
balíčky s krátkými
programy, které
jsou speciálně
uzpůsobené
profesionálním
požadavkům hotelů
a restaurací.

Text: Michaela Kadlecová
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PRANÍ A ČIŠTĚNÍ, a.s. je česká firma s více než
stoletou tradicí, patřící mezi největší prádelenské
společnosti v České republice. Orientujeme
se především na zákazníky z oboru lázeňství
a hotelnictví, a to nejen v západočeském
lázeňském regionu.
Poskytujeme komplexní servis textilu, tj.
pronájem a praní stolního, ložního, froté
i osobního prádla, chemické čištění oděvů
a textilu, jeho opravy a prodej.

PŘIPOJ
TE
SE K NÁ
M!

KOMPLEXNÍ SERVIS TEXTILU  TRADICE  KVALITA  PROFESIONALITA  SPOLEHLIVOST
Využíváme profesionální
prádelenskou a čistírenskou
techniku, poskytujeme vysoký
hygienický standard (certifikace
kvality a hygieny dle německých
norem RAL, RABC a českých
oborových specifikací), odbornou

péči o textil, individuální přístup
a používáme kvalitní textil vhodný
pro profesionální použití.
Službou komplexního servisu,
individuálním přístupem,
znalostmi a zkušenostmi, kontakty
a odborným poradenstvím

pomáháme zákazníkům
minimalizovat jejich náklady,
starosti a rizika.
Rychle reagujeme na požadavky
a připomínky zákazníků a jsme vždy
připravení co nejlépe splnit jejich
přání.

Naše služby využívají všude tam, kde je potřeba dodávek
kvalitního a profesionálně ošetřeného prádla.
Pohraniční stráže 166, 353 01 Velká Hleďsebe, Česká republika
+420 354 62 42 96, pracis@praniacisteni.cz

www.praniacisteni.cz

otelovou prádelnu musí provozovatel
účelně vybavit nejrůznějšími spotřebiči: „Patří sem profesionální pračka,
sušička, mandl a případně také výkonná žehlička na závěrečnou úpravu textilu. Prádelenské přístroje Miele Professional obsahují
již v základní výbavě balíčky s krátkými programy, které jsou speciálně uzpůsobené profesionálním požadavkům hotelů a restaurací. Praní
trvá cca. 45–60 minut, sušení cca 35–40 minut.
Doba mandlování je ovlivněna nejen výkonem
daného typu mandlu, ale také šikovností obsluhy. Standardní výkon mandlu je cca 40–60 kg
prádla za hodinu,“ popsal profesionální vybavení pro hotely Jozef Drevko, regionální manažer MIELE PROFESSIONAL pro Slovenskou
republiku a Českou republiku.

Třicet kilo prádla během hodiny
Vybavení hotelové prádelny se na míle liší od
běžných domácích spotřebičů. Hlavní rozdíl
tkví v kapacitě a rychlosti praní a dalšího zpracování prádla: „Rozdíl mezi prádelenskými
přístroji pro domácnost a přístroji pro použití
v profesionálních provozech je zásadní. Hlavní
odlišnost spočívá ve vysokém výkonu, rychlosti
a kapacitě profesionálních přístrojů, robustní

Foto: Miele
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Vždy lepší,
již 120 let.
Miele Professional. Immer Besser.

Ovládání zvládne každý
Ovládání dnešních praček, sušiček a mandlů je většinou snadné, slouží k němu displej.
„Ovládání profesionálních přístrojů Miele je
kompletně elektronické s různými možnostmi nastavení. I přes to, že přístroje ovládají
komplikovanější procesy než dříve, ovládání
přístrojů Miele zůstalo jednoduché, přehledné
a přirozeně intuitivní, stačí pouze následovat
pokyny na displeji,“ upozorňuje Jozef Drevko. Stejně tak lze bezproblémově ovládat tzv.
dávkovače chemie. „Komunikace mezi dávkovačem a uživatelem, která bývala jen prostřednictvím tlačítek na dávkovači, byla vystřídána
mnohem jednodušším a nyní nejčastěji užívaným způsobem, a to prostřednictvím počítače.
Užitím jednoduchého, logického softwaru v PC
je možné sestavit všechny potřebné dávkovací
programy a pomocí tzv. blue tooth je bezdrátově přenést do dávkovače. Dávkovač však nabízí
i další funkce, a to statistické údaje o provedeném dávkování, tedy např. kolik proběhlo cyklů
a které programy byly provedeny, kolik a kterých přípravků bylo nadávkováno, a to vše v reálném čase. Jednoduše pak lze spočítat různé
ekonomické údaje, jako jsou např. náklady na
1 kg vypraného prádla, údaje za měsíc apod.,“
prohlásila Radmila Ferlíková ze společnosti
Dozit plus. Prádelnu je třeba vybavit personálem, který bude pračky a sušičky obsluhovat.
Podle Radomíra Špačka by to měl být odborný
personál, nikoliv třeba pokojská. „Pokojské nelze vytěžovat jinak. Když má pokojská nejvíce
práce, tak je souběžně nejvíce práce i v prádelně,“ vysvětluje.
Vlastní prádlo, nebo pronajaté?
Podle čeho se ještě provozovatelé rozhodují, zda si prát nechají, nebo budou mít vlastní
prádelnu? Mnohé hotely si nepořizují prádlo
vlastní, ale prádlo si půjčují od externí prádelny.
Díky tomu není třeba prádlo skladovat. „Pokud
má zařízení prádlo v pronájmu, pak si nahlásí,
kolik chce mít prádla, a prádelna jim to dodá,“
popisuje službu Radomír Špaček z firmy Kvalita
Profi partner. Díky tomu lze praní a pronájem
nabízet za zajímavé ceny, prádlo lze totiž zapůjčit různým hotelům v různou sezónu. Některé
hotely si ale raději pořizují prádlo vlastní. „Lu-

Profitujte nyní z výhod
jubilejních přístrojů Octoplus
s kapacitou náplně 9 kg!

Více informací na www.miele.cz/professional
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například množstvím použité vody, teploty,
množstvím chemie a také mechaniky, která na
prádlo působí. „Různé typy prádla a materiálů
a samozřejmě způsob a rozsah znečištění žádají různé prací programy. Jiný prací program
bude použit na běžně znečištěné balneo prádlo
a jiný na kuchařské prádlo nebo třeba na montérky znečištěné olejem. Takže prací cyklus trvá
od cca 27 minut až po více než hodinu,“ konstatoval Ivan Tichý. Ten dále sází na praní při
teplotách tak akorát: „Co se týká samotné technologie praní, s výjimkou termické dezinfekce
nepoužíváme vysokých teplot (90 °C). Nejsme
ovšem ani příznivci nízkých teplot. Sinnerův
kruh funguje spolehlivě – snížíte-li jeden z faktorů pracího procesu, musíte přidat na jiném
(ať už je to teplota, čas, chemie nebo mechanika). My v současnosti pereme při teplotě okolo
60 °C u hotelového prádla. Při této teplotě a jí
nastavené prací lázni dosahujeme velmi dobrých pracích výsledků současně s nízkým mechanickým a chemickým poškozením vlákna.
Používáme prací prostředky vyvíjené s ohledem
na životní prostředí, s minimální zátěží pro odpadní vody.“
Pro dlouhou životnost prádla
Správně řízený prací cyklus může přispět také
k prodloužení životnosti textilu. „Vše začíná již
vhodným výběrem textilu, kde by měla prádelna fungovat minimálně jako poradce. Dále je
to způsob používání, rozsah zašpinění, doba
uplynulá mezi ušpiněním a vypráním atd. Tepr-

„Používáme profesionální zařízení, které je nejen dostatečně výkonné, ale i dostatečně robustní a trvanlivé, aby vydrželo zátěž. Co se týká praní, tak jsou to
dvě tunelové pračky, 8 hygienických bariérových (prokládacích) praček a několik menších praček s předním plněním. Dále žehlicí linky, průmyslové sušičky,
skládačky froté prádla, lisy a žehlicí panny na ruční žehlení tvarového prádla,“ uvádí Ivan Tichý, ředitel firmy Praní a čištění.

Profesionální prádelna ochrání před
katastrofou
Praní prádla je pro hotely nezbytná věc. V případě, že by se vybavení jejich prádelny rozbilo,
hrozí katastrofa. Profesionální prádelny využívají vyspělou techniku, kterou si většinou uby-

inzerce

váš dodavatel

dávkovací technologie

tovací zařízení nemohou pořídit, vybavení jde
do deseti milionů: „Používáme profesionální
zařízení, které je nejen dostatečně výkonné, ale
i dostatečně robustní a trvanlivé, aby vydrželo
zátěž. Co se týká praní, tak jsou to dvě tunelové
pračky, 8 hygienických bariérových (prokládacích) praček a několik menších praček s předním plněním. Dále žehlicí linky, průmyslové
sušičky, skládačky froté prádla, lisy a žehlicí
panny na ruční žehlení tvarového prádla. K praní je samozřejmě potřeba prací chemie, která je
do prací lázně v přesném množství dopravována elektronicky řízenými dávkovacími zařízeními. Dále potřebujeme různá pomocná zařízení,
jako třeba dezinfekční box na přepravní klece,
různé dopravníky – podtlakové, pásové i pytlové atd.,“ uvádí Ivan Tichý, ředitel firmy Praní
a čištění. Radomír Špaček souhlasí a upozorňuje na další svízel praní v hotelích: „Mandlování
prádla je z hlediska kvality velký problém. Pokud si hotel pořídí mandl, který stojí půl milionu korun, pracuje pomalu a kvalita mandlování
není dobrá. Naše prádelna má mandl, který stál
14 milionů korun a má kapacitu 400 prostěradel
za hodinu.“ Nicméně neskrývá to, v čem může
být praní v externí prádelně nevýhodné: „Jediná
nevýhoda externí prádelny je delší doba dodání, třeba dva, tři až pět dní. V takovém případě
musí zařízení nakoupit větší množství prádla.“
Ani vysoké, ani nízké teploty
Prádlo pro hotely je třeba prát co nejrychleji.
V profesionálních prádelnách lze tento cyklus
zkrátit na minimum, přitom ale získat prádlo
zcela čisté. Délka pracího cyklu je ovlivněna

Ivan Tichý,
Praní a čištění

ve potom nastupuje prádelna. Není jednoduché
sladit dostatečnou účinnost prací lázně spolu se
šetrností. Bez pravidelné laboratorní kontroly
se neobejdete. Prací lázně proto pravidelně titrujeme. Zároveň necháváme vyhodnotit padesátkrát vypraný textilní klůcek certifikovanou
laboratoří, a to desetkrát ročně,“ informoval
Ivan Tichý s tím, že tuto kontrolu provádí jeho
firma již od roku 2013.

KoMPLEXNÍ SErViS
A ProNÁJEM
hoTelového
prádla

PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA

To je Tradice,
profesionaliTa,
individuální přísTup
a garance sTaBilní
a vysoKé KvaliTy
posKyTovaných služeB

Chrištof, spol. s r.o. je největší prádelenskou společností v České republice
a svou působnost v rámci celé republiky zajišťuje prostřednictvím dvou provozů
(v Brně a ve Štětí).
v našem portfoliu má významný podíl služba „Komplexní servis a pronájem
hotelového prádla“. nabízíme široký sortiment prádla ložního, froté, stolního
a prádla pro potřeby wellness center. v rámci této služby zajišťujeme praní, žehlení,
dopravu, drobné opravy a automatickou výměnu opotřebovaného prádla za nové.
Tento princip velmi operativně reaguje na potřeby zákazníků, šetří čas, náklady
na zaměstnance, skladové prostory a optimalizuje náklady spojené s pořízením
prádla a péčí o něj. u veškerého nabízeného prádla je z naší strany garantována
jeho vysoká kvalita, která je pro naše zákazníky stěžejní.

DOZIT PLUS s.r.o.  tel.: +420 596 810 035  e-mail: info@dozitplus.cz

www.dozitplus.cz

Jozef Drevko,
Miele

Budoucnost? Praní na dálku
I péče o prádlo je oborem, který se modernizuje
a díky tomu je stále efektivnější a šetrnější. Jozef
Drevko předpovídá nástup digitalizace: „Např.
nová generace praček a sušiček řady Malí obři
nabízí možnost propojení se sítí a pohodlné
ovládání přístrojů přes mobilní aplikaci. Dokumentace procesů je díky tomu mimořádně jednoduchá – dovoluje kontrolu aktuálního stavu
přístrojů a rezervace přes chytrý telefon či tablet
nebo snadné připojení pokladních a dávkovacích systémů.“ Vše má vést k tomu, že se snižují
provozní náklady a spotřeby vstupních zdrojů:
„Například profesionální pračky řady PERFORMANCE PLUS potřebují zhruba o 20 % méně
vody a o 30 % méně energie než předchozí generace. Miele samozřejmě přichází také s celou
řadou dalších inovací, které vedou k maximální hospodárnosti a efektivitě profesionálních
prádelenských přístrojů,“ dodává Jozef Drevko
z Miele. I Radmila Ferlíková hovoří o možnosti
komunikace s dávkovačem na dálku, prostřednictvím internetu: „Touto technologií jsou obvykle vybavené tzv. Centrální dávkovací systémy,
které zajišťují aplikaci pracích prostředků pro
všechny pračky v prádelně z jednoho centrálního místa. Tyto systémy jsou určeny pro větší,
komerční prádelny. (Z ekonomického hlediska
lze říci, že centrální dávkovací systém je vhodný
pro prádelnu se 4 a více pračkami.) Použitím této
technologie lze sledovat práci dávkovače třeba
na druhé straně zeměkoule, upravovat dávkovací
programy, stáhnout si statistiky.“

inzerce

Foto: Hedvika Reichlová

xusnější hotely chtějí mít například na polštáři
vyšité své logo. Pokud jde o dražší hotel, pak
platí za pronájem kusů, které se jim zapůjčí
a skutečné praní. Pro mnoho hotelů v sezóně se
vyplatí prádlo nekupovat, protože by jim leželo
na skladě,“ dodává Radomír Špaček.

Radmila Ferlíková,
Dozit plus
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Chrištof, spol. s r.o. • Komárovské nábřeží 465/10, 617 00 Brno
telefon: +420 517 307 111 • e-mail: info@christof.cz
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Trendy vánoční dekorace:

aždoročně se počátkem nového roku ve
frankfurtských veletržních prostorách
koná mezinárodní veletrh svátečních
a sezónních dekorací. Jakkoliv to může
znít neskutečně, Christmasworld udává budoucí trendy o celý rok napřed. Koncem ledna bývají představovány novinky, které by se v nadcházející vánoční sezóně měly stát hitem.
Jinak tomu nebylo ani tento rok, kdy se prostory společnosti Messe Frankfurt, největšího
světového organizátora veletrhů, konferencí
a eventů, zaplnily 1085 vystavovateli ze 44 zemí,
na jejichž výtvory se přišlo podívat 45 300 návštěvníků, kteří přicestovali ze 123 zemí.
Christmasworld 2019 byl opět plný vánoční
inspirace i bohatého doprovodného programu.
Inovativní nápady tak mohli zhlédnout a zapracovat do vizí budoucího podnikání jak obchodníci, tak i hoteliéři či majitelé restaurací.

Hitem letos bude kvalitní
a jednoduchá udržitelnost
Tradice, jednoduchost a šetrnost k životnímu prostředí. To jsou tři hlavní zásady, které by,
podle výsledků frankfurtského obřího veletrhu Christmasworld, měly vládnout letošním
Vánocům. Na stromečcích se objeví dřevěná zvířátka i zlaté a sytě červené hvězdy.

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Text: Kateřina Hájková

Letošním Vánocům budou vládnout 4 hlavní
trendy
Designové studio bora.herke.palmisano udalo
na Christmasworldu 4 hlavní trendy, které by
podle něho měly udávat směr letošních Vánoc.
Něžné slavnosti neboli tender festivities jsou
prvním z nich. Typická je pro ně jednoduchost,
která by měla evokovat klid a mír, jež jsou s Vánocemi nedílně spjaty. Do popředí zde vystupují
matné barvy, kamenné, popraskané a pomačkané efekty i plisované struktury, kvalitní papírové
materiály a také neobvyklé tvary a povrchy.
Základní obřady, anglicky essential ceremonies, také staví na jednoduchosti, k níž přidávají navíc přirozenost. Té nádech modernosti
dodávají hrubé rustikální prvky. S tím souvisí
neopracovaný a drsný vzhled povrchů a hřejivé
barvy zemitých odstínů.
Zcela odlišný od prvních dvou je směr třetí,
o čemž vypovídá již samotný název – sweet traditions, tedy sladké tradice. Ten je plný lesku
a třpytu, které by měly připomínat zimní námrazu. Evokuje radostnou vánoční atmosféru.
Objevují se třpytivé cukrové perličky, texty psané rukou a originální ručně malované obrázky.
Naivní motivy a severské vzory jsou nejčastěji
k vidění v optimistických teplých barvách, jako
je broskvová, sytě červená nebo purpurová až
fialová, připomínající lesní plody.
Světelné oslavy, luminous celebrations, vycházejí oblibou v třpytivosti ze sladkých tradic,
liší se od nich ale převládajícími tmavými barvami dodávajícími elegantní tón. V kontrastu
k nim se ocitají intenzivní barvy zkrášlené metalickými a měňavými detaily. Na povrchu se objevují třpytné flitry, kruhové detaily plné jisker
a lesku, peří či samet.
Nákupčí požadují udržitelnost, koncový zákazník za ni ale zatím není ochoten zaplatit
Kromě zmíněných čtyř trendů se do popředí
zájmu dostává i kvalita, za niž jsou nákupčí
ochotni si připlatit. To potvrzuje jak Benjamin
Wolffs, marketingový ředitel společnosti Designimdorf, tak i Christian Schmidt ze společnosti
GiftCompany. Jediný problém však je v tom, že
koncový zákazník si zatím zřejmě nezvykl na
skutečnost, že za kvalitu je nutné si připlatit.
„Udržitelnost znamená vyšší náklady. A koncový zákazník zatím zřejmě stále není připraven
zaplatit za takové zboží vyšší cenu,“ dokládá
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Trend essential ceremonies staví na
jednoduchosti, k níž přidávají navíc přirozenost.
Té nádech modernosti dodávají hrubé rustikální
prvky. S tím souvisí neopracovaný a drsný vzhled
povrchů a hřejivé barvy zemitých odstínů.

Wolffs. Přitom produkty, které vyrábí jeho společnost, splňují všechny trendy, které budou
letos o Vánocích žádané, a přidává k nim ještě
něco navíc – udržitelnost, o které se dnes také
velmi hovoří. Jak to vypadá v praxi? Hlavním
materiálem je dřevo a přírodní motivy. Těšit se
můžete jak na ptačí krmítka ve tvaru koule, tak
i na klíčenky a sobíky. Všem je společné jediné – dřevěný materiál, tradice a jednoduchost.
Vánočním bestselerem bude podle Wollfse laserem řezaná vánoční ozdoba ve tvaru hvězdy
z tmavého ořechového dřeva. Oblíbená by měla
být i aromalampa ve tvaru domečku.
Ve společnosti GiftCompany, jak dokládá marketingový ředitel Christian Schmidt, je v kurzu
jiný materiál než dřevo. Je ale také šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o sklo. Hitem letošních
Vánoc tak podle Schmidta bude malý skleněný
stromek. Jeho kouzlo spočívá v tom, že si jej můžete vyzdobit k obrazu svému a vytvořit tak vlastní
originální vánoční dekoraci. „Vtip je v tom, že do
něj umístíte šišky, květiny, jiné přírodniny nebo
třeba světelný řetěz, a tím získáte něco úplně jedinečného, je to váš stromek,“ vysvětluje a dodává,
že právě onu svobodu a prostor rozvíjet vlastní
kreativitu vnímají nákupčí velmi pozitivně.

Zlatá barva je stálice, tmavě červená bude hit
Německá společnost DWM (DeutscheWeihnachtssterne Manufaktur) zase staví na popularitě tradiční zlaté barvy, kterou doplňuje o stále
oblíbenější tmavě červenou. Právě ta by totiž
měla letos na Vánoce jednoznačně bodovat.
A proč ne? Červená je přeci, vedle zelené a zlaté,
další barvou, kterou si s Vánocemi tradičně spojujeme. A jak uvádí majitelka, designérka a zakladatelka společnosti, Nicola Tennie, DWM si
zakládá nejen na tradičních barvách, ale také na
tradičních motivech. Její výroba stojí na skládaných, řezaných, lepených i ručně malovaných
hvězdách. Kromě zlaté, která je podle Tennie
jednoznačným tahounem, se objevují hvězdy
i červené (která bude hitem letos), stříbrné, bílé
a měděné. Proč je ustáleným favoritem oblíbenosti právě zlatá? „Zlatá barva je pro hvězdu
vnímána jako nejpřirozenější,“ dedukuje majitelka společnosti DWM.
V klidu a teple
Jak informuje designérka Birgit Müller-Blech,
tak třeskuté mrazy a touha po teple a klidu se
staly inspirací pro vznik další tematiky, která bude udávat tón nadcházejících Vánoc.
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Trend luminous
celebrations
je typický
převládajícími
tmavými barvami
dodávajícími
elegantní tón.
Na povrchu se
objevují třpytné
flitry, kruhové
detaily plné jisker
a lesku, peří či
samet.

Real and Calm – Skutečný a klidný – a Warm
and Protected – Teplý a chráněný – jsou módní
hity, které to dokazují. Kdo by se nechtěl na Vánoce zachumlat do teploučké peřinky a kochat
se pohledem na hřejivou výzdobu navozující
perfektní vánoční atmosféru?
Všem milovníkům nestárnoucí klasiky, která nikdy neztrácí lesk ani třpyt, jistě přirostou
k srdci tyto dva nové trendy symbolizující samotného ducha Vánoc – to, co dělá Vánoce Vánocemi. Klid, pohoda, harmonie, mír.
Slovy Müller-Blech sestává Real and Calm
z klidných a mírumilovných produktů v příjemných barvách šedých, sněhově bílých a béžových tónů vkusně kombinovaných s různými
pruhy. Poněkud méně oblíbený je potom scénář
podle Warm and Protected vyznačující se sytě
červenými a karamelovými odstíny. Objevují se
zde detaily šišek, žaludů, ptáčků, drobných psíků nebo malých lyžařů.
Příroda je v kurzu stůj co stůj
Tradice, kvalita, jednoduchost, udržitelnost.
Dřevo a sklo. Sytě červená a zlatá. Hvězdy a zvířátka, šišky a žaludy. To jsou stručně vyjmenované zatím všechny zmíněné trendy, které by
měly rozhýbat příští Vánoce. Co je jim společné? Příroda. Ta totiž, alespoň podle LoesjeDonner-Raedts, majitelky společnosti Vondels,
zůstává i přese všechno vedoucím trendem,
o čemž podle ní nemůže být pochyb.
Důkazy toho vidíme všude kolem sebe, a nejen na Vánoce – všudypřítomná zelená a rozmanitá zvířátka. Jednou je to lama, potom sob,
jelen, liška nebo sova. Stále tu s námi ale jsou.
A letos na Vánoce se objeví i taková, která nejsou s Vánocemi tradičně spojována. Společnost Vondels třeba předpovídá, že především
u mladších zákazníků, kteří rádi dávají průchod
individuálnímu vkusu a náladě, jednoznačně

Veletrh
Christmasworld 2019
byl opět plný vánoční
inspirace i bohatého
doprovodného
programu. Inovativní
nápady tak mohli
zhlédnout a zapracovat
do vizí budoucího
podnikání jak
obchodníci, tak i hoteliéři
či majitelé restaurací.
zaboduje s vánočními ozdobami v podobě tygří
hlavy, dortíku s jednorožcem nebo humra.
„Kvalita nutně neznamená konzervativnost,“
říká k tomu LoesjeDonner-Raedts a tipuje, že
letošní svátky se ponesou ve znamení netradičních zvířecích vzorů. Ozdoby podle ní musí být
především hravé a zábavné. Protože taková je
přeci i příroda. Nebo ne?
Svíčka, která šetří životní prostředí
Mluvili jsme o udržitelnosti, kterou zmiňoval
zejména Benjamin Wolffs, marketingový ředitel společnosti Designimdorf, stejně jako

o všudypřítomné zelené, již zase zvýraznila
LoesjeDonner-Raedts, majitelka společnosti
Vondels. Oba tyto trendy se objevují i ve výrobě
společnosti Wiedemann, a sice v jednom konkrétním produktu, který si díky této jedinečné
kombinaci získává mnoho příznivců. Jedná se
o speciální svíčku nesoucí název Greencandle
(zelená svíčka), která je vyráběna speciálním
postupem. Ten zanechává takřka nulovou uhlíkovou stopu. Svíčka sama o sobě tak významně
přispívá k ochraně životního prostředí. A její zelená barva navíc skvěle ladí s přírodou. Existuje
ideálnější sváteční dekorace?
Podle Vanessy Wagner ze společnosti Wiedemann si trh i přese všechny inovace a vymoženosti moderní doby žádá neomezený přísun
jedné tradiční záležitosti. Svíčky. Greencandle je
žádaná, ale klasika ve tvaru válce s plochým povrchem se vždy dobře prodávala a navzdory všemu zřejmě i dál prodávat bude. Ačkoliv popularita tradičních svíček neklesá, neznamená to, že
na trhu není místo ani pro novinky a vychytávky.
Kromě Greencandle by tuto pochodeň podle slov
Vanessy Wagner měly letos na Vánoce nést extravagantní rustikální mramorové svíčky. V zimě
jsou u nich přitom populární tradiční barvy, jako
je červená, zlatá, stříbrná a krémově bílá.
„Co se týče tradičních svíček na stromeček,
nejlépe se prodávají červené a po nich následují
zlaté – je evidentní, že v této oblasti se spotřebitelé drží tradic,“ dodává Wagner a potvrzuje,
že nehledě na všechny trendy, inovace a modernosti je tradice tím, co všechno nové i staré spojuje. Jak je vidět, letos na Vánoce si tak na své
přijdou jak milovníci nestárnoucí klasiky, tak
i ti, kteří vyhledávají vzrušení v podobě výstředních ozdob. První zvolí třeba zlatou hvězdu společnosti DWM, druzí zase například dortík ve
tvaru jednorožce, jejž má v nabídce společnost
Vondels.

Německá společnost DWM (DeutscheWeihnachtssterne Manufaktur) zase staví na popularitě tradiční zlaté barvy, kterou doplňuje o stále oblíbenější tmavě červenou.
Právě ta by totiž měla letos na Vánoce jednoznačně bodovat. A proč ne? Červená je přeci, vedle zelené a zlaté, další barvou, kterou si s Vánocemi tradičně spojujeme.
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Martin Koťátko

V létě dá mnoho turistů přednost delším pobytům u moře. U Prahy platí, že turistické pobyty
se pohybují okolo tří dnů, kdy host stihne vidět
vše podstatné.

Bývalý palác dnes hostí
státníky, celebrity i turisty
z celého světa

Kdybyste měl srovnat české a zahraniční
hosty. Co byste řekl? Jsou Češi náročnější,
slušnější, pokornější? Jací jsou vlastně vůbec Češi jako hosté?
Myslím, že hosté z Česka se od hostů ze zahraničí ničím neliší. Díky třicetileté svobodě Češi
hodně cestují a mají zkušenosti s hotely ze zahraničí. Takže my rozhodně hosty nesrovnáváme podle národností a doufáme, že všichni hosté budou od nás odjíždět spokojení.

S Martinem Koťátkem o bohaté historii bývalého paláce v centru Prahy, který si
do dnešních dnů zachovává dekorum a patinu dávno minulých časů. Je tohle
důvod, proč jsou jím návštěvníci matičky měst stále magicky přitahováni?

Jak myslíte, že se daří českému hotelnictví,
a lepší se to v posledních letech?
Domnívám se, že české hotelnictví ušlo kus cesty.
Jsou tu samozřejmě zastoupeny zahraniční hotelové řetězce, které tu nastavily pomyslnou laťku.
Ale v poslední době vidíme nárůst ryze českých
projektů, které se kvalitou i službami nacházejí
na stejné i vyšší úrovni. Mezi ně patří i náš hotel.
Důležitým faktorem jsou samozřejmě zaměstnanci. Na kvalitních zaměstnancích hotel stojí.

Text: Michaela Kadlecová

H

otel Art Nouveau Palace leží v samém
centru Prahy, konkrétně na hranici Nového a Starého Města. Jak nám sdělil general
manager hotelu, Martin Koťátko, jeho historie je i vzhledem k jeho poloze velmi
bohatá. Povídali jsme si
i o dalších zajímavých
věcech.

Myslíte, že bohatá historie je jedním z důvodů, proč se do hotelu hosté stále rádi
vracejí?
Jak jsem již zmiňoval, hotel nabízí skvělou polohu v centru Prahy, pár kroků od Václavského
a Staroměstského náměstí. Pokoje jsou kom-

mi, které zajišťují cestu po Evropě pro hosty
z Ameriky, kteří patří k největší zastoupené
národnosti u nás. Evropa se řadí asi na
druhé místo a máme stále větší poptávku z asijských zemí.

Jsou hosté náročnější než dříve? Jak se
v průběhu let mění požadavky klientely?
A jak jim vycházíte vstříc?
Určitě, nároky hostů vzrůstají. Je to způsobeno
i tím, že cestuje větší počet národností, a tak se

Jaké skupiny klientů míváte nejčastěji a mění
se to nějak v závislosti na ročních
obdobích?
Co se týče skupin,
jsou to většinou
aktivní důchodci
z USA a Evropy,
kteří jezdí na poznávací zájezdy
hlavně v období jara a léta.
Další početnou
skupinou jsou
mladí lidé, kteří
přijíždí společně hlavně z Asie.
Tito klienti jezdí
hlavně v zimě, kdy
se v Asii slaví nový
rok a lidé mají více
svátků.

fortně vybaveny a personál hotelu se o hosty
stará jako o členy rodiny. To jsou hlavní důvody,
proč se k nám hosté rádi vracejí.
Máte klientelu spíše tuzemskou, nebo zahraniční? Z které země jezdí nejvíce hostů?
Naše klientela je převážně zahraniční, i když
vidíme malý nárůst tuzemských klientů. Dlouhodobě pracujeme s cestovními společnost-

Jezdí k vám hosté spíše
na pracovní cesty, nebo na
dovolené?
Momentálně bych řekl, že je to tak
vyrovnáno. Možná bych řekl, že segment leisure teď malinko vede nad segmentem pracovních cest. I když v centru Prahy je stále hodně korporací, pracovních cest
ubývá, jelikož spousta věcí se dnes dá vyřešit
díky vyspělé technologii, například přes Skype.
Mnoho společností také začíná sledovat svoji
uhlíkovou stopu.
V kterých ročních obdobích zaznamenáváte
největší nápor?
Praha je městem, kam se jezdí celoročně, ale
obecně je největší nápor na jaře a na podzim.

Domnívám se, že
české hotelnictví
ušlo kus cesty. Jsou
tu samozřejmě
zastoupeny
zahraniční hotelové
řetězce, které tu
nastavily pomyslnou
laťku. Ale v poslední
době vidíme nárůst
ryze českých
projektů, které se
kvalitou i službami
nacházejí na stejné
i vyšší úrovni.
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snažíme samozřejmě vyhovět jejich požadavkům. Hosté z Asie si neumí představit snídani
bez čínských nudlí, někdo má požadavky na
halal kuchyni. Takže samozřejmě sledujeme
trendy a snažíme se hostům vyhovět, třeba právě zařazením jejich národní kuchyně na naše
menu.
Vaříte pouze pro hosty hotelu?
Ne. V naší vynikající restauraci Palace Café se
kdokoli může zastavit na jedinečné snídaně, výhodné polední menu či fantastickou večeři pod
taktovkou zkušeného šéfkuchaře Radka Benetky. Nedávno jsme otevřeli i Palace bistro, kde si
můžete koupit lahodné hotové pokrmy s sebou,
včetně sladkostí z naší kuchyně – vynikající
a cenově dostupné občerstvení, které podle mě
v centru Prahy chybělo.
Co je aktuálně nejvíce v kurzu?
V současnosti je pro hosty nejdůležitější pohodlí a na druhém místě umístění hotelu a poměr
ceny a kvality. Internet na pokoji a ve veřejných
prostorách dnes hosté považují za něco zcela
normálního, stejně tak jako asistenci personálu
kdykoli 24/7.
Jak se připravujete na nadcházející sezonu?
Pro nás je teď nejdůležitější konec roku. Na pořadu jsou samozřejmě Vánoce a štědrovečerní
večeře. Začínáme prodávat novoroční balíček
včetně gala večeře.

inzerce

Brioška

TrENdy PEčI
BEz éčEk

vO

Najít správnou housku, bulku, briošku, prostě
kousek pečiva, do kterého dát burger, není
úplně jednoduché!
Proto jsme pro vás vyvinuli směs na briošky,
ze které připravíte ten nejlepší burger, hot-dog,
bagetu…
Briošky vás zaujmou jemnou máslovou chutí
a dlouhou trvanlivostí.


TIP TECHNOLOGA:
• Do směsi můžete přidat sépiovou pastu,
čímž docílíte výrazné černé barvy pečiva.
• Zákazníky můžete zaujmout i zelenou
žemlí – přidat špenátový prášek.
• Růžovou barvu pečiva Vám zajistí šťáva
z červené řepy.
Foto: Miroslav Endys

Pane Koťátko,
říkáte, že historie
hotelu Art Nouveau Palace je
bohatá. V jakém smyslu?
První zmínky
o pozemku, na
kterém
hotel
stojí, se datují
do roku 1378.
Později zde stával palác, ale budova byla stržena
na konci 19. století
a v roce 1903 byla
zahájena výstavba secesního hotelu na původních středověkých základech. Stavba hotelu byla
dokončena 21. dubna 1909,
takže jsme letos slavili již 110. výročí. Hotel patřil k těm nejluxusnějším hotelům té doby a mezi první hosty
patřili například Josephine Baker, Emma
Destinová nebo Enrico Caruso. Hotel prošel
v 80. letech rekonstrukcí a stále si udržuje tradici
tradičního luxusního ubytování, kde se mísí návštěvy státníků a celebrit s hosty z celého světa.

rozhovor

Výrobce a prodejce:
SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Rybníčky 338, Otice u Opavy
www.semix.cz
tel: +420 553 759 980
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Kávovary
a mlýnky jako
hnací síla každé
kavárny

N

ejde ale jen o kávovar a mlýnek. Jak říká Lukáš Bros, důležitá je i voda, kterou pro přípravu kávy používáte. „U nás v Nordbeans se touto problematikou hodně zabýváme.
Aktuálně testujeme několik druhů filtrací ve spolupráci s odborníky, kteří se zabývají
technologií vody,“ vysvětluje. Co o čištění a filtraci vody soudí zástupci společností, které jsme
oslovili?

Michal Jirek,
Delicado
„Připravená káva je z 98 %
voda, a proto je nejlepší používat vodu kvalitní, filtrovanou,
s vhodným složením. Obecně
se udává, že pro přípravu kávy je
nejvhodnější voda s obsahem minerálů kolem 150 ppm a pH 7,0. Neznamená to,
že pokud použijeme jinou vodu, např. běžnou
kohoutkovou, káva nebude pitelná, ale jde
o další důležitý prvek na cestě za dokonalou
kávou. Navíc příliš tvrdá voda způsobuje zavápnění kávovarů, které se např. u pákových
kávovarů velmi špatně odstraňuje, proto obzvlášť s těmito kávovary je filtrace prakticky
nezbytná.“
„Nejvhodnějším řešením je filtrační hlavice
s patronou, která se napojí na přívod vody. Patrony jsou k dostání v mnoha typech, z nichž
každý vodu nejen filtruje, ale i různým způsobem upravuje a dosahuje tak jiného složení.
Na filtrační hlavici pak můžeme kromě kávovaru napojit např. i kohoutek na vodu pro
zákazníky a místo běžné jim dát chutnější,
speciálně upravenou.“

Text: Kateřina Hájková

Jan Houdek,
DokonalaKava.cz
„Můžete mít ten nejlepší kávovar, nejdražší kávu, nejlepšího dodavatele, ale pokud
nebudete čistit kávovar, tak
se postupem času, cca do měsíce, stane z kávy ve vašem provozu
zdraví nebezpečný nápoj. V lepším případě se
nebude dát pít, v horším si zkazíte žaludek.
V kávovaru a mlýnku se totiž usazuje olej,
který postupně žlukne a přepaluje se. Proto je
potřeba hlavu kávovaru, páky a mlýnek pravidelně čistit.“
Jaroslav Anýž,
GastroKáva
„Velmi zásadní je také úprava
vody pro kávovary a z tohoto
důvodu používáme filtry, které zkvalitňují a čistí vodu pro
kávovar, aby se do kávy a čaje
nedostaly nečistoty – jak hrubé, tak
chemické. Používají se buď filtry mechanické
(musí se pravidelně čistit), nebo kartušové,
které se pouze vyměňují. Obvykle je čištění a četnost výměn filtrů závislá na tvrdosti
a kvalitě dodané vody.“
Foto: Depositphotos

K

Jednička pro baristy? Nuova Simonelli
Za Nuova Simonelli oroduje i Lukáš Bros,
barista pracující s výběrovou kávou přibližně 6 let. Aktuálně jej můžete potkat v liberecké pražírně Nordbeans, kde má jako
manažer služeb na starost kontrolu kvality,
školení, cateringy, servisy a instalace. „Často mě také najdete za barem našich zákazníků, kam se vydávám v podobě létajícího
baristy,“ dodává.
Vlastní výběr kávovaru podle Lukáše závisí
na několika faktorech – kolik peněz jste do něj
ochotni investovat, zda chcete pákový či automatický, a především na množství kávy, kterou by měl denně vydat. „Pokud půjde o menší provoz, jednoznačně bych sáhl po kávovaru
od společnosti Nuova Simonelli, konkrétně
po Appia II Compact, který je neuvěřitelným
tahounem za skvělou cenu,“ doporučuje.
„V případě, že řešíte design kavárny a nevadí vám utratit více peněz, tak si vaši pozornost
zaslouží kávovar od stejné značky s názvem
Black Eagle,“ radí dále. Svým zpracováním
je velmi pohledný a ukrývá i spoustu nastavení, které baristům ulehčí práci za barem.
Další variantou našlapaného kávovaru je
stroj KB90 od společnosti La Marzocco, který
byl představen v Berlíně na World of Coffee
2019. KB90 je stejně jako Black Eagle plný
nejmodernějších technologií.
„Samozřejmě existuje i spousta dalších
kávovarů, které stojí za zmínku, jako například Aurelia Wave, Linea PB či Strada, a je
opravdu jen na uživateli, aby se zamyslel, jaký
design mu sedí, a hlavně jak moc má být technologicky kávovar vybaven,“ dodává.
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Čištění a filtrace

Kávovar je srdcem kavárny. A jeho pravou rukou je
mlýnek. Není to však jen o nich. Na výsledné chuti
kávy se podílí i kvalita vody a v neposlední řadě um
schopného baristy. Vyzpovídali jsme všechny, kteří
mají s kávou jako takovou co do činění – baristy
i zástupce společností – a získali jsme pro vás praktické
tipy, podle kterých zaručeně vyberete ten nejlepší
kávovar i mlýnek. A snad si i zapamatujete, jak je
důležité věnovat pozornost čištění vody a filtraci.

ávovar je srdcem kavárny,“ říká
Petra Střelecká, baristka, která
s výběrovou kávou pracuje téměř 9
let. S partnerem vlastní brněnskou
kavárnu a školicí centrum Industra Coffee,
jejímž jménem se oba rádi účastní baristických soutěží a testují nové technologie
v kávě. Příprava kávy by podle Petry měla
baristovi dělat radost – a hlavní roli v tom
hraje právě kávovar.
Jak vybrat ten nejvhodnější? „Osobně se
dívám na to, jak se mi na něm pracuje,“ říká
Petra a pokračuje ve výčtu vlastností, které
je dobré si pohlídat: „Jak snadno se ovládá,
dají se tlačítka dobře zmáčknout? Nepřekáží mi v cestě něco? Dá se tryska na šlehání
mléka otočit do různých úhlů?“ Podle jejích
slov také záleží na velikosti a typu košíčků,
do kterých patři namletá káva. Důležitá je
také tryska na šlehání mléka. „Měla by být
velmi rychlá, aby mléko naředila co nejméně a našlehala parádní mikropěnu,“ vysvětluje baristka.
Nejlepší kávovar je tedy podle Petry Střelecké takový, na kterém se dobře pracuje.
Má příjemnou ergonomii a žádné „překážky“ v cestě při přípravě kávy. Také by toho
měl hodně vydržet. Teplotní stabilita je další důležitá a některými výrobci opomíjená
vlastnost. „V naší kavárně používáme značku kávovaru Nuova Simonelli. Máme také
rádi kávovary La Marzocco,“ doporučuje.
Jak dodává, tak obě značky se snaží vyvíjet
své kávovary stále kupředu, jsou otevřené zpětné vazbě baristů a chtějí jim práci
opravdu usnadnit.

vybavení

Dominik Škoda,
GourmetKava
„Filtrace vody je určitě důležitá, má to hned dva rozměry. První je, že si tím chráníte
kávovar před usazováním vod-

ního kamene, který jej může úplně zničit.
Druhý rozměr je opomíjen, ale je možná ještě
důležitější – správné vyvážení minerálů ovlivňuje rozpustnost různých látek v namleté
kávě a procházející horké vodě. Do kavárny
lze proto doporučit reverzní osmózu, která
vodu mineralizuje přesně podle vašich požadavků.“
Tereza Vaněčková,
kavovarycb.cz
„Čištění a odvápnění
kávovaru je pro jeho
perfektní chod velice
důležité. Bez důkladného čištění se kávovar
zanáší zbytky kávy, to má
za následek ucpání či dokonce poničení některých částí přístroje. Odvápnění zabraňuje
vzniku vodního kamene. Ten aktivně odbourává filtr, který navíc dělá kávu chutnější.
Z toho důvodu pro dosažení nejkvalitnější
a nejchutnější kávy doporučujeme používat
filtr namísto samotného odvápnění. Největší
výhodou kávovarů JURA je oznámení výzvy
k čištění či odvápnění. To znamená, že si váš
přístroj o údržbu řekne sám – na vás je pouze
vhodit tablety, popř. roztok či vyměnit filtr.“
Miloslav Škrha,
specShop s.r.o.
„Kávovary
JURAsi
filtrují vodu samy pomocí inteligentních
filtrů propojených čipem bezdrátově přímo se
samotným přístrojem. Není
třeba nic řešit ani hlídat. Když si o to stroj
česky řekne, vyměníte filtr, kávovar to pozná a propláchne ho. Po několika vteřinách
můžete pokračovat v přípravě kávy. Pokud
měníte filtry včas, není třeba kávovar odvápňovat.“
„Čištění je také snadné. Kávovar vás k čištění vyzve a vy v podstatě pouze vhodíte tabletu a odkliknete program. Kávovar se vyčistí
sám. Poslední, co je třeba čistit, jsou mléčné
cesty (v případě že se jedná o přístroj s mlékem). K čištění mléka je kávovar vybaven
nádobkou na čištění, do které nalijete trochu
čisticího přípravku JURA a vody. Kávovar
si hadičku i pěnič propláchne. Stejně jako
u předchozích programů vás instruuje pomocí displeje, samozřejmě v češtině.“
„Četnost čištění a výměny filtrů závisí na
tom, jaká je spotřeba vody, kávy atd. Pro
představu náš office kávovar JURA X8 připravuje cca 50 káv za den a požaduje výměnu
filtru cca po 1,5 měsíci a čištění po 3 týdnech.
Mléčné cesty čistíme 1x denně, kdy jen vložíte nádobku, připojíte hadičku a nalijete trochu čističe a kávovar se vyčistí sám.“
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Tipy firem: Velký přehled mlýnků a kávovarů

P

ožadavky na kávovar i mlýnek se mění podle charakteru provozu, do něhož jsou
pořizovány. Pro určité typy takových provozů ale existují favoriti,
na které nedají profesionálové
v oboru dopustit. Zeptali jsme se
na stálice i na horké novinky.

„Jsme největším on-line specialistou na kvalitní kávu a příslušenství v ČR, máme vlastní pražírnu
kávy a zároveň prodáváme kávy
značkové,“ představuje Michal
Jirek společnost Delicado. Kromě
internetového obchodu můžete
v Praze navštívit jednu ze 3 kamenných prodejen Delicado, nově
spojených s kávovými bary.
„Přestože jsme schopni zajistit
prakticky jakýkoli kávovar, například v e-shopu nabízíme pouze
několik málo modelů –ty, které
máme vyzkoušené a nebojíme se
je doporučit,“ říká Michal Jirek
a představuje tažného koně Delicado:
„Nejprodávanějším z nich je
jednoznačně automatický kávovar De‘Longhi ESAM 3000 Magnifica. Je to kávovar s cenou do 10
tisíc Kč, který se vyrábí již více než
10 let. Za tu dobu se dočkal několika vylepšení. Dá se nastavit tak,
že nápoj, který připraví, se skutečně parametricky i chuťově velmi
přibližuje espressu. Denně zvládne připravit 20 – 30 káv, snadno
se čistí, jedinou jeho nevýhodou
je, že je na dnešní poměry relativně hlučný.“

z kávy nadšený. Všechno začíná
dodáním kávovaru, mlýnku nebo
kávy.
To hlavní, čím kávovar ovlivňuje chuť kávy, je podle Jana Houdka
teplota vody a tlak. „Zatímco tlak,
pokud je vše v pořádku, je konstantní na 9 barech, teplota může
být různá a každé kávě svědčí
jiná,“ vysvětluje a radí: „Proto doporučujeme vždy kávovar s nastavitelnou teplotou vody, tzv. technologií PID. Pokud totiž bude mít
voda v kávovaru vysokou teplotu,
což u starších modelů bývá, kávu
spálíte a nebude dobrá.“
DokonalaKava.cz prodává španělskou značku kávovarů Ascaso.
„Kávovary jsou nejen moderní,
designové, ale také kombinují
nové technologie za rozumné peníze. Výše zmíněná technologie
PID je poměrně drahá a Ascaso
Barista T, který je od května horkou novinkou, umožňuje nastavení teploty na každé hlavě i v bojleru. Navíc si můžete vybrat mezi
různými barevnými provedeními.
Takový kávovar bude dominantou
vašeho provozu,“ představuje Jan
Houdek.
A jak je to s mlýnkem? „Hodně často se setkáváme s tím, že
majitel provozu si vybere drahý
kávovar, ale na mlýnek už nemyslí, nebo chce na něm ušetřit,“
informuje Jan Houdek. To je ale
chyba – mlýnek se také podílí na
kvalitě výsledné kávy. „Určitě
počítejte s investicí okolo 20 000
Kč, domácí elektrické mlýnky se
dají koupit okolo 7 tisíc, ale jsou
hlučné, pomalé a časovač nemají
přesný, takže gramáž u každé dávky je jiná,“ radí a dává konkrétní
tip: „Většina provozoven si vystačí
například s mlýnkem Fiorenzato
F64, který je naprosto dostačující.
Pokud je provoz větší, kde se dělá
například 100 kg kávy měsíčně, už
je potřeba mít mlýnek s chlazením
mlecích kamenů, aby rozpálené
kameny nepřepalovaly kávu.“

Jan Houdek, DokonalaKava.cz:
Ascaso Barista T
„Zabýváme se dokonalou kávou,“
říká Jan Houdek ze společnosti
DokonalaKava.cz. Jejím cílem je
vytvořit místo, kde bude zákazník

Jaroslav Anýž, GastroKáva:
Aurelia Wave v provedení T3
nebo digital
GastroKáva je společnost, která
se specializuje na prodej kvalitních produktů spojených s kávou

Michal Jirek, Delicado:
De‘Longhi ESAM 3000 Magnifica

a čajem již od roku 1998. Zákazníkům a odběratelům od té doby
podává širokou nabídku kvalitních kávovarů pro kanceláře, domácnosti i gastronomii. „Již řadu
let prodáváme pákové kávovary,
automatické kávovary i snídaňové překapávače pro restaurační
a kavárenské provozy,“ informuje
Jaroslav Anýž a dodává: „U pákových kávovarů se specializujeme
na italskou značku Nuova Simonelli, která je nyní v popředí kávových technologií, jak kvalitním
materiálem, tak moderním designovým zpracováním.“
Který konkrétní produkt GastroKáva doporučuje? „Nejprodávanější prestižní kávovary jsou
nyní Aurelia Wave v provedení T3
nebo digital,“ říká Jaroslav Anýž
a pokračuje: „Tyto kávovary jsou
v krásném designovém zpracování a stávají se skvělou a užitečnou
dominantou jakékoliv restaurace
nebo kavárny. Přitom jsou velice
příjemné pro obsluhu a současně
jednoduché na přípravu kávy, kávových produktů a čajů.“
Tereza Vaněčková, kavovarycb.cz:
JURA E8

Autorizovaný prodejce švýcarských kávovarů JURA pro Českou
republiku – Kavovarycb.cz – se
zabývá prodejem kávovarů do domácností, ale i do firem, kanceláří
a autosalonů. „Nabízíme i pronájem kávovarů, kde sestavíme individuální nabídku. Máme e-shop
i kamennou prodejnu, skladem
máme kompletní sortiment JURA
včetně příslušenství a čisticích
produktů,“ představuje Tereza
Vaněčková, manažerka obchodu.
„Náš nejprodávanější kávovar
je JURA E8,“ říká Tereza Vaněčková a představuje jej: „Nabízí

spoustu funkcí, které najdete i ve
vyšší třídě modelů JURA. Mezi
jeho přednosti patří široká paleta
nápojů jako např. čím dál populárnější Flat White, espresso macchiato, espresso doppio či horká voda pro zelený čaj. Dále zde
najdete kvalitní barevný displej
s ikonkami vašich nápojů. Důležité je, že celý kávovar je v českém
jazyce. Pokud potřebuje vyčistit, jednoduše si o danou údržbu
řekne. Díky filtrům JURA Claris
Smart nemusíte hlídat životnost
filtru, E8 vám zobrazí na displeji,
že je čas výměny filtru. Zajímavou
funkcí je možnost připojení konektoru SMART Connect. Rázem
můžete pomocí mobilního telefonu ovládat kávovar či vytvářet
vlastní nápoje.“
Miloslav Škrha, specSHOP s.r.o.
Společnost specSHOP, s.r.o., která byla založena před sedmi lety,
je provozovatelem a majitelem
v současnosti asi největší prodejny
kávovarů JURA v ČR a s tím propojeného internetového obchodu
svycarskekavovary.cz. Součástí
obchodu je velký showroom, kde
jsou vystaveny a zapnuty téměř
všechny současné modely kávovarů této značky. Všechny modely
i veškeré příslušenství je samozřejmě skladem, tedy ihned k odběru a expedici. „Naše společnost
se také zabývá pronájmem kávovarů JURA a dodávkou kávy,“
vysvětluje jednatel Miloslav Škrha
a dává následující tipy:
• Do středních kanceláří, barů,
hotelů atd. jsou nejprodávanější modely WE6 a X6 – pouze
na kávu a WE8 a X8 – na kávu
a mléčné speciality. Ovládání
i přednosti jsou podobné jako
u modelu E8, jedná se však
o větší a robustnější stroje.
U těchto kávovarů je možné zamykat různá nastavení a nápoje
tak, aby do nich nikdo nezasahoval, popřípadě měl možnost
výroby jen některých nápojů.
• Pro nejnáročnější provoz jsou
dodávány modely JURA GIGA
X3 a GIGA X8 – oba modely ve 2 variantách (s nádobou
na vodu a nebo s napojením
na vodu). Přístroje nabízejí
všechny přednosti nižších řad,
a navíc je možné je detailněji
nastavit (instalaci provádí technik a stroj upraví dle požadavků
zákazníka – instalace je v ceně,
stejně jako další dvě prohlídky).
Kávovary GIGA jsou zase o něco
větší, rychlejší, robustnější atd.

Filtration fact:

We help get chlorine
and scale under control.
Your espresso and vending beverages
are mostly water. That means the
quality of the water you use has a
direct impact on the taste of your
product. Excessive hardness, chlorine
or chloramines in your water can take
a toll on your equipment, and may lead
to business interruptions and service
calls. Reduce excessive hardness and
chlorine and help improve the taste of
your espresso and vending products
with 3M™ Foodservice Water Filtration
Solutions. Take care of your water
so you can take care of business.

•

Ucelená řada vodních filtrů

•

Návrhy řešení úpravy vody pro
• espresso a vending, sodobary, postmixy
• výrobníky ledu, myčky, konvektomaty

•

Nastavení vyvážené kvality vody

•

By-pass 0-70% pro optimální tvrdost

•

Redukce pachů chóru a nečistot

-

Kloknerova 1245/1
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Navede vás až před dveře
A jak vypadá systém z pohledu hosta? I pro něj je
velmi snadný, host nemusí disponovat nějakými
speciálními znalostmi z oboru IT. Obsluhu tak
zvládne patnáctiletý, ale i osmdesátiletý zákazník.
Pokud si například přes internet objedná ubytování, získá e-mailem speciální přístupový kód.
Aplikace ho také navede až k hotelu. „U některých tipů zařízení jsme schopni poslat hostovi na
mobil přístupové oprávnění. Jde o něco obdobného jako geocaching, pomocí Google maps vás
navedeme k hlavním vchodovým dveřím hotelu.
Na aplikaci, kterou si stáhnete do mobilu, je majitel hotelu schopen poslat oprávnění pro vstup do
pokoje. Lidé nemusí přijít do kontaktu s recepcí,
tento způsob přístupu se používá masivně v Airbnb,“ přibližuje AirKey Martin Koudelka. Právě
v Airbnb se totiž host se svým hostitelem velmi
často ani nesetká, vše se vyřizuje na dálku.

Konec ztrácení klíčů,
pokoj si odemknete
kartou nebo mobilem

Telefon vám otevře
Chytré telefony vlastní naprostá většina populace, právě díky jeho vlastnictví je možné si pokoj
odemknout, což host učiní velmi snadno, a to
pomocí technologie NFC, která umožňuje komunikaci mobilního telefonu a RFID kartových
zámků a která se využívá například k placení
mobilem. „Je třeba mít telefon s NFC chipem,
to je velmi bezpečný přenos dat. Je to úplně stejné jako s kartou. Pokud máte v telefonu nastavené oprávnění, pak telefon jako kartu přiložíte
ke čtečce a ta se zaktivuje stejně, jako když při-

Klíč od hotelového pokoje se stále častěji stává minulostí. Podle posledních průzkumů
je nevyužívají minimálně dvě třetiny hotelů a zdaleka se to netýká jen těch velkých.
Kartové systémy či jiné sofistikované systémy totiž usnadňují život, zvyšují bezpečí
hotelových hostů a jejich cenností a přitom je jejich správa více než snadná.
Text: Michaela Kadlecová

Už nikdy zapomenuté klíče
Kartové systémy se rozšířily už před delší dobou. Pro hotely představovaly výrazné usnadnění práce. Na kartu se hostovi nahrála všechna
oprávnění, tedy přístup do konkrétního pokoje
pro určité období, dále třeba přístup do fitness
a wellness centra nebo na hotelovou snídani.
Hotel tak nemusel řešit ztrátu klíčů, výměnu
zámku či bezprizorní turisty, kteří se nemohli
dostat do pokoje. Karta sama o sobě má minimální hodnotu, pokud došlo k její ztrátě, velmi
snadno se zrušila a práva nahrála na jinou kartu. Pokud by si host kartu odvezl omylem domů,
opět je mu k ničemu, protože již pozbyla platnosti. Pro fungování kartového systému je nutné vyměnit zámky u pokojů, montáž je snadná,
dveře není třeba nějak extra upravovat. Přesto

inzerce

dávají v některých hotelích ztracenou či poškozenou kartu k úhradě, podobně jako dříve klíče.
Čtecí jednotky mohou být buď off-line, to v případě menších hotelů, kde je fyzicky možné je
všechny obsloužit docházkou, nebo on-line, takže je lze spravovat přes aplikaci. Zatímco ceny
zámků se od těch běžných příliš neliší, v případě
pořízení kartového systému je třeba brát do úvahy hlavně cenu pořízení čtecích jednotek.
Čtecí jednotka a karta
Zámky se skládají z vložky a čtecí jednotky. Fungují i pouze mechanicky, což je důležité například v momentě, kdy dojde k výpadku proudu.
Zámek reaguje na povely, které dostává ze čtecí
jednotky. K té host přiblíží kartu a díky tomu si
odemkne. Karty se dodávají buď čipové, nebo
magnetické. K otevření pokoje, tedy komunikaci karty a čtecí jednotky, se využívá technologie
RFID (Radio Frequency Identification), což je
technologie, která poskytuje díky bezkontaktní
identifikaci vysoký uživatelský standard. Platforma běží na frekvenci 13,56 MHz. Na kartu
lze nahrát celou řádku informací, tedy hlavně to,
které dveře se jimi dají otevřít. To je velmi praktické třeba pro úklidové pracovníky, kteří nemusí
manipulovat s různými klíči, na vše jim stačí jedna karta. Veškerá data o vstupech do místnosti
se navíc archivují, takže je snadno dohledatelné,
kdo do místnosti ve stanovený čas přišel. Kartové systémy tak významně navyšují bezpečí hostů,
odhalit třeba krádež je mnohem snazší. Zcela se
tak eliminuje prodávání pokojů na černo. Možnosti využití karet jsou ale dalekosáhlé, mohou
sloužit nejenom k přístupu do určité místnosti,
ale lze jimi například aktivovat světlo v pokoji,

využívat stmívače apod. Posloužit mohou i místo
placení, host jimi může hradit útratu třeba v hotelové restauraci či baru. To, že u sebe nemusí
stále nosit peníze, je další velkou výhodou.
Klíče e-mailem
Ještě revolučnější se ukazuje možnost zbavit se
v hotelovém provozu i karet a oprávnění hostům posílat třeba e-mailem. Právě to umožňuje
systém AirKey, který zcela opustil klasické klíče
a karty, ale pokoje umožňuje odemknout chytrým mobilem. Spravovat tento systém je možné
zcela na dálku. „AirKey funguje na principu cloudu. Správa funguje tak, že si klient vytvoří účet
na zabezpečeném serveru ve Vídni, který je duplikovaný. Nadefinuje uživatele, dále pak místnosti,
pokoje, jednotlivé prostory, které potřebuje uzavírat. Systém je schopný spravovat z jakéhokoliv
místa, kde je přístup k internetu,“ říká Martin
Koudelka ze společnosti EVVA, která tento systém distribuuje včetně všech potřebných doplňků. Sofistikovaný systém se skládá z jednotek,
které se nacházejí na pokojích. Tyto jednotky
pak lze ovládat pomocí aplikace, kterou si lze
zobrazit na chytrém telefonu, laptopu, tabletu
či PC. „Jednotky, které se nacházejí na pokojích,
systém umožňuje ovládat chytrými telefony, a to
pomocí technologií Bluetooth nebo NFC. Pro
menší aplikace není třeba kódovací stanice. Menší hotel nebo penzion je do určité míry schopný
obhospodařovat chipy a jednotky pomocí chytrého telefonu. Ten slouží pro správu systému, ale
také jako médium,“ vysvětluje Martin Koudelka.
Pokud jde tedy o menšího podnikatele, vystačí
jen a pouze s mobilním telefonem, tabletem nebo
notebookem, aby mohl celý systém spravovat.

Foto: shutterstock

P

okud se host ubytoval v hotelu, pak hned
na začátku obdržel klíč od pokoje. Kolikrát se jen stalo, že se klíč ztratil a host
byl bez přístupu do pokoje. To bylo nepříjemné pro něj samotného, ale také pro hotel,
protože bylo třeba měnit zámky. Hotel si mohl
těžko dovolit, aby měl do pokoje přístup někdo
další. Tato starost dnes naštěstí hotelům odpadá. I do odemykání pokojů totiž vstoupily moderní technologie, které pro obě strany tento
proces významně usnadňují a přinášejí navíc
spoustu nových funkcí. A v žádném případě se
nejedná o výdobytek jen luxusních hotelů! Rozvoji těchto systémů pro někoho možná překvapivě napomáhá systém sdíleného ubytování Airbnb. Právě v tomto systému se totiž klade důraz
na automatizaci a provoz bez obsluhy. Znamená
to, že klasickým klíčům zcela odzvonilo?

vybavení

blížíte kartu. Další možnost je přes LTE – Bluetooth. Když se dostanete do vysílacího pole čtecí
hlavy, konkrétní pokoj se díky Bluetooth otevře,“ popisuje způsob otevření pokoje Martin
Koudelka. Majitel hotelu či provozní může velmi snadno udělovat oprávnění hostům či tato
oprávnění odebírat, a to na libovolnou dálku:
„Provozovatel hotelu může spravovat aplikaci
z jakéhokoliv místa, kde je přístup k internetu.
Může definovat uživatele, místnosti, přidělovat
a ubírat oprávnění. Chip pro přístup lze naprogramovat na kódovací stanici na recepci, nebo
je to možné opět z jakéhokoliv místa, kde je internet,“ uvádí Martin Koudelka.
Placení na bázi kreditů
Za tento systém se pochopitelně platí. Na výběr
jsou různé možnosti. „Variant placení je několik. Systém funguje na bázi kreditů. Když vkládáte uživatele, pak systém odečte jeden kredit.
Rozsah je na uživateli, o jak velký hotel nebo
penzion jde. Malé penziony fungují na tom, že
si vystaví na konkrétní pokoje chipy. Pro větší
aplikace existuje roční paušál, kdy je možné
tvořit libovolný počet oprávnění. Systém je
uzpůsobený lidem, aby využívali jen to, co potřebují,“ shrnuje Martin Koudelka.
Host se obslouží pomocí aplikace
Odbavení hostů pomocí mobilního telefonu
umožňují například v některých pobočkách sítě
Pytloun Hotels. Zde využívají aplikaci Alfred od
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společnosti Previo, ve které host klikne a dveře
od pokoje se na dálku otevřou. Děje se tak díky
aplikaci Bluetooth, která hotelový pokoj ve spolupráci se zámkovým systémem a čtecí jednotkou otevře. Host obdrží pouze svůj ubytovací
PIN, nemusí se vůbec dostavovat do recepce,
vše obdrží v předstihu po zaplacení za pokoj.
Aplikace Alfred spolupracuje se zámkovými systémy Assa Abloy a Salto, host nepotřebuje pro
svůj pobyt žádné přístupové karty ani klasické
klíče. Veškeré přístupy, a to jak do samotného
hotelu, tak do pokoje, se nahrají hostům při
check-inu do mobilní aplikace. V sekci „Klíč“
host najde podle typu poskytovatele zámkového
systému buď přístupový kód, který je nutné zadat na číselníku zámku, nebo možnost otevření
zámku pomocí technologie Bluetooth. Aplikace
umožňuje navíc nabídku na prodej dalších služeb, tipy na pamětihodnosti v okolí a v neposlední řadě přes ni může host pobyt hodnotit.
Do minulosti se kartové systémy a mobily
nehodí
Ačkoliv jsme jistě prokázali, že nové technologie, díky kterým se ovládají dveře do pokoje,
jsou velmi přínosné, stále se najdou místa, kde
by působily poněkud nepatřičně. Například
v případě ubytovávání na zámcích by tyto moderní prvky výrazně rušily, navíc třeba klíče mohou být krásnými uměleckými artefakty. Všude
jinde by o nich měli hoteliéři rozhodně uvažovat, neboť se stávají novým standardem.
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Lukáš Pytloun:

Klasická recepce v hotelu
je dnes přežitek
Lukáš Pytloun, majitel hotelů v síti Pytloun, začal působit v oboru před patnácti
lety, za tu dobu se „dopracoval“ k 12 hotelům. Důraz klade na moderní technologie
a ekologii, což se mu dlouhodobě vyplácí: „Jsme malá síť, nemáme nějakého velkého
vlastníka, ale rosteme a každý rok otevíráme novou pobočku,“ uvádí v rozhovoru.
Text: Michaela Kadlecová

J

ak jste se vypracoval na majitele dvanácti hotelů?
Přemýšlel jsem, jak si budu vydělávat vedle
vysoké školy, a napadlo mě ubytovávání.
V horších čtvrtích, jako je třeba Doubí, se prodávaly domy, jako je například opuštěná mateřská
školka a podobné objekty. V jednom domě bylo
sedm bytů, kde byli nájemníci, jedna bytová jednotka byla volná. Z té jsem chtěl udělat ubytovnu
a díky nájmům od nájemníků pokrýt hypotéku.
Zrekonstruoval jsem první byt, začali jsme tam
ubytovávat po 75 korunách ukrajinské dělníky. Ti
dělali odpoledne melouchy a takhle se opravovaly
další bytové jednotky. Trvalo to asi tři roky. Potom jsem zjistil, že mě ubytovna už úplně nebaví,
a v roce 2007 jsem vybudoval první hotel. Během
mistrovství v lyžování jsem sháněl ubytování pro
kamarády a zjistil jsem, že v Liberci je to tragédie.
Vysoká cena, malá kapacita… Vybudoval jsem
hotel à la IKEA. Tehdy byla ještě IKEA míněná jako vyšší kvalita, dnes je to běžný standard.
Hotel se velmi líbil, měl jsem prvních pět zaměstnanců a hodnocení na Bookingu 9,3. A tak jsem
si řekl, že když to funguje takhle dobře, tak příště
udělám čtyřhvězdičkový hotel. Přišla krize, a tak
jsem udělal „budget“ hotel s malinkatými pokoji,
které mají třeba jen devět metrů čtverečních. Zjistil jsem, že malé pokoje velmi dobře fungují. Lidé
mají rádi, když mají hlavně svoji koupelnu a kvalitní snídani, pokoj nemusí být nijak velký. Hotel
byl i v krizi hodně vytížený. Dokázali jsme na trhu
najít mezeru a postupně se vše nabalovalo.

Říkáte, že hotel nepotřebuje recepci. Můžete
popsat svůj přístup k této části hotelu?
Recepce je potřeba, ale ne ta, kde recepční sedí za
recepčním pultem a jen kontroluje občanky a vydává karty od pokojů. To je přežitek. Vše dokážou
nahradit technologie. Zákazník si to dokáže udělat sám, ať je mu devadesát nebo patnáct let. Můžeme tam dát kiosek, jako je třeba na letišti nebo
u McDonalda. Recepční místo toho může zastávat ty funkce, které jsou běžné u hotelů vyšší kategorie. Může doprovázet na pokoj, dělat nápoje,
vysvětlit, kde co host ve městě najde, a doporučit
nějaká místa. Už to není klasický recepční, ale kamarád. Počítal jsem, kolik času stráví recepční při
check-inu, což je neefektivní čas, protože může
být nahrazen technologií. Je to zhruba 3 – 5 minut podle náročnosti hosta, což je relativně hodně
času a je to škoda. Není zde přidaná hodnota, je to
nutná věc. Tak jsem si řekl, že to musí být jinak.

Recepce je potřeba,
ale ne ta, kde recepční
sedí za recepčním
pultem a jen kontroluje
občanky a vydává
karty od pokojů. To je
přežitek. Vše dokážou
nahradit technologie.
Jak tedy vypadá recepce ve vašem hotelu?
V hotelu na Václavském náměstí jsme pro recepci neměli prostor, kde by byla okna. Působilo to
neživě. Lidi láká pohyb. Napadlo mě umístit do
prostoru ovál a tam jsem dal recepční, kuchaře,
manažera, zákazníci přitom sedí okolo. Nevytvořili jsme zde skladovací prostory, ale udělali jsme
police a úložné prostory v baru, kde jsou veškeré
suroviny, ze kterých vaříme. Zákazník vidí úplně
všechno, z čeho vaříme. Když přijede zásobování,
tak nám přiveze zboží do lobby. Zde nepoznáte,
kde je recepce, kde je bar, kde je kuchyně, vidíte
to jen podle personálu, jak je ustrojený. Když přivezou zboží, rovnají ho hned do regálů a zákazník vidí kulisu, divadlo, jak hotel žije. Aby to bylo
pro zákazníka ještě zajímavější, tak jsme i manažera umístili na různé židle v lobby, podle toho,
zda potřebuje, nebo nepotřebuje mít soukromí.
Zákazník vidí běžnou agendu, jak manažer telefonuje apod., je to takové živé. Zákazníky to
baví. Řekli jsme si, že je škoda, aby byli zákazníci
na snídani a v lobby jen do 12 hodin, a tak jsme
začali nabízet večerní a odpolední tapas, které
podáváme zákazníkům zdarma. Zákazníkům se
to líbí, protože jde o benefit a přidanou hodnotu.
Při rezervaci to nezmiňujeme, jde o překvapení.
Nedávno jste otevřel tzv. Flat Hotel. Jak zde
funguje recepce?
Recepční v apartmánových hotelech by měl na
starosti jen check-in a check-out, není zde žádná

přidaná služba, žádný bar. Recepci jsem proto
nahradil kioskem. Zákazník si udělá rezervaci
na Bookingu nebo na našem webu, přijde mu
potvrzující e-mail a v něm odkaz na aplikaci. Tu
si stáhne a může kompletně provést svůj check-in
tím, že vyplní občanku nebo pas. Přijde mu kód,
který se zkopíruje do aplikace, a on si může svým
mobilním telefonem otevřít dveře. Druhá část zákazníků, která si nechce aplikaci stahovat, přijde
ke kiosku, kde si udělá check-in. Zde mohou zaplatit i za konzumaci z minibaru nebo tak mohou
učinit v aplikaci. Recepce už není potřeba. Zákazníci kontakt nevyžadují, ani nepotřebují. Hodně
z nich se ani nechce s někým bavit a nechat si třeba nabízet doplňkové služby. Výhodou je úspora
personálu a vyslyšení potřeb našich zákazníků.
Aby to ale nebylo úplně neosobní, je na obrazovce
kiosku tlačítko, které může zákazník zmáčknout
a tváří v tvář se pobavit s recepční, kterou vidí na
monitoru. Je to vlastně videokonference. Do konce roku chceme mít tyto kiosky na všech hotelech.
Ve svém podnikání kladete důraz také na
ekologii. Proč a jak se snažíte naši planetu ve
svých hotelích šetřit?
Já jsem sám přesvědčený, že by se nemělo plýtvat
a že každá stavba, ať už je to hotel nebo bytový
dům, zatěžuje životní prostředí. Pokud by tam
nebyla, bylo by to pro přírodu přijatelnější. Snažíme se, aby hotely zatěžovaly životní prostředí co
nejméně. Používáme kosmetiku, která je ekologická a kterou si necháváme vyrábět. Používáme
flakony, které nevyhazujeme, dáváme je k recyklaci, jsou totiž z ekologického recyklovatelného
plastu. V některých hotelích se začínají montovat
zásobníky na mýdlo a šampon, ale ty nelze pořádně očistit. Já zastávám názor, že když hotel stojí
zákazníka nějaké peníze, proč na zákazníkovi šetřit zrovna na kosmetice, radši poskytneme ekologický obal. Zmenšili jsme gramáž mýdel, mají 25
gramů, jsou tužší a placatá. Obal je pouze papír,
mýdla nemají plastový přebal. Dále rekuperujeme odpadní vodu ze sprchových koutů a van,
takže máme dvojí kanalizaci. Jednu pro toalety
a druhou pro vany a sprchové kouty. Hnědou
vodu jímáme do velké nádrže. Těmito technologiemi disponují zatím dvě pobočky, Pytloun Grand
Hotel Imperiál a Pytloun Boutique Hotel Prague.
Zbytkové teplo sbíráme do šestnáctikubíkové nádrže a pomocí tepelného čerpadla nebo soustavy
tepelných čerpadel ji dohříváme. Odpadní voda
má teplotu cca 27 stupňů Celsia. Rozdíl mezi po-

www.svethg.cz
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žadovanými 50 stupni je menší, než když budete
ohřívat vodu z řádu. Odpadní vodu dokážeme
ještě přečistit a můžeme s ní splachovat toalety.
Využijeme veškerou vodu, jak teplou, tak tu odpadní. I když je to technologie na začátku nákladná, tak se vrátí. Návratnost je kolem čtyř let.
Využíváte moderní technologie, jak jste se
k tomu dostal?
Nasazení moderních technologií vnímám také
jako marketing, píše se o tom. Možná právě díky
tomu se dnes spolu o tom bavíme. Hotelový obor
je trochu konzervativní. Malinko je pozadu v nasazení trendů, například v retail parcích jsou podobné technologie běžné, u hotelnictví ještě ne. Já
jsem vyrostl a většinu hotelů jsem otevíral v krizi
a byl jsem nucený, aby byly konkurenceschopné.
Díky moderním technologiím jsem něco ušetřil
a efektivně snížil náklady. A to díky tomu, že se
zamýšlíme nad novými věcmi a nemusíme třeba
platit za reklamu. Pro zákazníky jsme čitelnější.
Navíc je to moje přesvědčení. Myslím, že moderní technologie nám mohou pomoci, abychom
se chovali víc uvědoměle. Cestuji a vidím, jak se
v Evropě i mimo ni chovají k planetě ještě hůř,
a myslím, že bychom měli jít příkladem.
Říkáte, že hotelnictví je konzervativní obor.
Vidíte ale nějaké změny za těch patnáct let,
co v něm působíte?
Hotelnictví jde i mimo Prahu dopředu mílovými
kroky. Obor se posouvá a zákazníci s ním. Bio
koutkům na snídaních by se před pěti lety divili,
v našich hotelích se dnes chystáme bio koutky zavádět všude. Poslední projekt bude navíc celý bio
rezort. Zde budou veškeré suroviny v bio kvalitě.
Rezort bude zaměřený na klientelu, která si kupuje bio produkty běžně, žije zdravě a sleduje, co jí.
Mnohé hotely totiž nekupují suroviny, které jsou
na takové výši, jako si někteří hosté kupují domů.
Jak jsme na tom v porovnání se zahraničím?
Pokud se třeba v Německu půjdete ubytovat
kamkoliv, dostanete dobrý standard. U nás některé regiony pořád pokulhávají, protože nejsou
tak turisticky atraktivní, nebo tam není tak velká
poptávka, aby zde trh zapůsobil konkurenčně.
I díky Airbnb se všichni snaží trh edukovat, aby se
úroveň služeb zvyšovala. Pokud se bude o České
republice mluvit tak, že kamkoliv přijedete, dobře
se najíte a ubytujete, tak to pomůže všem. Bohužel Česká republika pořád ještě není vnímána jako
destinace, která je úplně bezproblémová. Navíc
naše kuchyně ne všem chutná, v tomto ohledu to
má mnohem jednodušší třeba Itálie nebo Thajsko.
Můžete nastínit nějaké budoucí trendy
v hotelnictví?
V Japonsku menší hotely nemají recepci. Mají
tam jednoho člověka na čtyři terminály a snaží se
šetřit zaměstnance, kteří berou mnohonásobně
vyšší plat. Příjem z ubytování ale není mnohonásobně vyšší než u nás. Snažíme se tedy šetřit
a automatizovat. Proto budou všechny naše hotely vybaveny kioskem, ale denní recepční tam
bude. Dále pozoruji, že ne všichni budou chtít
platit za všechny služby. Úklid pokoje může být
volitelnou službou, ubytování může být tedy levnější. Každá služba tedy může být zkalkulovaná
a rozčleněná, aby se zákazník mohl rozhodnout,
zda službu využije, nebo ne.
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Vstupní dveře mohou být ozdobou vstupu hotelu a zároveň zajišťují příznivé světelné podmínky.

strukturu, aby nedocházelo k zasekávání dámských jehlových podpatků. Pozornost je třeba
věnovat i výběru materiálů. „Je mnoho variant
venkovních rohoží – výsledek a vzhled vždy
záleží na individuálních požadavcích a možnostech klienta. Levnější materiály jako např.
přírodní pryž jsou výhodné zejména kvůli své
nízké pořizovací ceně. Pokud jde o funkci, trvanlivost či vzhled, jsou zde rohože z nitrilové
pryže (výborně odolává UV záření, opotřebení
a agresivním posypovým materiálům) nebo
hliníkové rohože s pryžovou a kartáčovou násadou,“ podotýká Aleš Martínek.
Jedna rohožka nestačí
Kvalitní rohož zachytí nečistoty a vodu a odvádí
je hluboko do své konstrukce, daleko od povrchu. Pokud zůstávají nečistoty na povrchu, další
návštěvník je vnese do budovy – a veškerý efekt
je pryč. Důležité je také si uvědomit, že jedna
rohož nestačí. Žádná rohož není univerzální,
tj. neumí najednou odstraňovat z podrážek
hrubou nečistotu, kamínky, písek, prach, vodu
a v zimě led a sníh. Požadovaný účel tak splní
pouze čisticí zóna složená z více druhů rohoží.
Správná čisticí zóna by pak měla být poskládána z kombinace hrubé, jemnější a nejjemnější
čisticí rohože. Před vstupem by měla být použita hrubá rohož, která dokáže odstranit z podrážek ty nejhrubší nečistoty jako sníh a bláto.
Druhá zóna by měla být jemnější, aby dokázala
pojmout malé kamínky, písek, a až závěrečná
vnitřní rohož by měla být textilní, která dokáže
absorbovat vlhkost, jež na botách hosta ještě
zůstala. „Aby čisticí zóny nebylo možné obejít,
měly by být širší než samotný vstup. Maximální
očisty pouhou chůzí dosáhneme dostatečnou
délkou a vymezením vstupního koridoru,“ vysvětluje Aleš Martínek. „Účinnost čisticích zón
je přímo závislá na vhodně zvolených materiálech, jejich délce a pravidelné údržbě,“ dodává.

Recepce jako srdce hotelu
Hotelová recepce je srdcem hotelu. Je hlavním a odpovědným organizátorem celého
ubytovacího procesu a všech návazných recepčních služeb. A je také tím prvním bodem,
se kterým se host v hotelu setká – pověstným prvním dojmem, který výrazně ovlivní
jeho vzpomínku na celkový zážitek z ubytování. Pozornost je tak nutné věnovat jak
designu samotné recepce a jejímu vybavení, tak vstupu do ubytovacího zařízení.

V

še začíná už u vstupu. Hotelová recepce a s ní celá vstupní hala je místem,
kudy denně projde spousta lidí. V botách, na kterých přinášejí zvenčí do
vnitřních prostor velké množství nečistot. Čistotu uvnitř má za úkol pravidelný úklid, ovšem
ve větších hotelech, kde denně neustále proudí
stovky či tisíce lidí dovnitř a ven, připomíná
spíše sisyfovskou práci. Než se stačí uklidit, už
jsou tu nánosy nečistot od dalších příchozích.
K tomu, aby vstupní hala vydržela čistá i v časech podzimních plískanic, je nutné věnovat
pozornost již před vstupem do hotelu.
Začíná to rohožkou
Pokud přes váš vchod projde denně 10 lidí, přinesou do vaší budovy odhadem 5,8 gramu špí-

ny. Pokud chodců bude tisíc, množství nečistoty
naroste na číslo 580 gramů. Během celého roku
se takto do prostor budovy nanese přes 200 kg
špíny. Pokud je zvolena správně dimenzovaná
vstupní rohož, je možné tuto špínu vnášenou do
budovy omezit na minimum.
Čím méně nečistot se dostane dovnitř, tím
budou náklady na úklid nižší. Až 80 % všech
nečistot se do budovy dostává na obuvi návštěvníků. Velkou část těchto nečistot přitom mohou
zachytit kvalitní rohože. Pokud ale má rohož
skutečně dostatečně účinně eliminovat většinu
nečistot již u vstupu, musí být na toto množství
dostatečně dimenzována. Ne vždy je tomuto
důležitému strážci čistoty vnitřních prostor věnována pozornost, kterou si zaslouží. „Situace
je lepší než v minulosti, nicméně stále je mnoho

majitelů a správců budov, kteří si neuvědomují
nebo zcela podceňují význam rohoží,“ říká Aleš
Martinek z firmy Diamant AK. „Čisticí zóny
jsou nejen záležitostí vzhledu a prezentace objektu již při vstupu, ale především funkčním
mechanismem. Pomáhají udržet čistotu interiéru, snižují provozní náklady na úklid, zabraňují
mechanickému poškození podlahových krytin
a významně omezují, nebo zcela zabraňují úrazům na kluzkých površích. Čisté, bezprašné
prostředí významně snižuje výskyt alergenů
a poruchovost výpočetní techniky,“ dodává.
Pro výběr správně dimenzované čisticí rohože je nezbytné mít přehled o tom, kolik denně
projde daným prostorem lidí. A také vzít v úvahu další specifika. Např. u rohože na vstupu
do hotelové recepce je nutné správně zvolit její

Foto: shutterstock, spedos

Text: Roman peterka

host musel zápolit s otevíráním dveří, zatímco
má plné ruce práce s bagáží.
Lze využít různé konstrukce automatických
dveří: obloukové, rohové, karuselové a posuvné lineární. „Devadesát procent automatických
dveří, prodaných do hotelového segmentu, jsou
posuvné lineární typy. Zhruba 6 procent tvoří
dveře otočné s automatickými otočnými pohony a zbývající 4 procenta představují karuselové
dveře,“ říká Marie Poláchová, produkt manažerka společnosti SPEDOS. „Z toho plyne, že nejoblíbenější a nejrozšířenější vstupy v hotelech
jsou právě automatické dveře posuvné. Obvykle
je jejich pořizovací hodnota v mezích přijatelných pro většinu majitelů. Karuselové dveře volí
často velké hotelové řetězce, které standardně
svým zákazníkům nabízejí vysoký komfort. Jde
zpravidla o náročnější investici,“ dodává.
Při výběru dveří je nutné věnovat pozornost
i bezpečnosti hostů. U automatických dveří je
ve veřejných objektech provozovatel povinen
zajistit bezpečnost procházejících a uchránit je
před kolizí s posuvným křídlem. Kombinované aktivační a bezpečnostní čidlo je zpravidla
umístěno
na krytu pohonu uprostřed
průcho-15:37
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zího prostoru. Má v sobě implementovány dva

senzory. Radar, který zjišťuje přítomnost osoby
ve svém detekčním poli a dává signál pohonu
k otevření dveří, a bezpečnostní clonu, která
v celé ploše monitoruje prostor mezi posuvnými křídly a nedovolí náhodné sevření stojících
osob, zvířat nebo předmětu. Před vnější hranou posuvného křídla chrání buď bezpečnostní
spínač instalován při okraji krytu pohonu nad
vnější dráhou pohybu posuvného křídla, který nedovolí náhodné zachycení nebo přivření,
nebo bezpečnostní zástěna, do které se posuvné
křídlo při otevření zasouvá. Křídlo, které se pohybuje v krytu, nemůže svojí vnější hranou způsobit žádnou kolizi. „Je vždy dobré poradit se
s erudovaným odborníkem s mnohaletou zkušeností. Obchodní zástupci společnosti SPEDOS
pracují po celé České i Slovenské republice už
téměř 30 let. Poskytují bezplatnou konzultaci
přímo na místě. Zhodnotí konstrukční možnosti, průchozí šířku, výšku, využití stávajících
portálů a konstrukcí k uchycení, vhodnost konkrétního typu dveří, jednokřídlovou, dvoukřídlovou nebo teleskopickou variantu. Navrhnou
optimální izolační provedení a ideální aktivační, bezpečnostní i zabezpečovací prvky,“ podotýká Marie Poláchová ze společnosti SPEDOS.

inzerce

VSTUPNÍ / TEXTILNÍ / KOKOSOVÉ a LOGO ROHOŽE // WWW.DIAMANT-ROHOZE.CZ

Vstupte, prosím
Podobu vstupu do hotelu z velké míry určují –
dveře. Samozřejmá věc, jejíž důležitost si ani
neuvědomujeme. Vstupní dveře, které oddělují
svět tam „venku“ od světa uvnitř. Vstupní dveře
mohou být ozdobou vstupu hotelu, podtrhnout
architekturu budovy, zároveň zajišťují příznivé
světelné podmínky a za příznivých klimatických
podmínek mohou přirozeně spojit hotel třeba
s pěší zónou na náměstí.
Pro pohodlí hostů volí dnes i menší hotely
a penziony na vstupu automatické dveřní systémy, které umožňují vstoupit do hotelu, aniž by

NÁVRHY
PORADENSTVÍ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
PRODEJ, MONTÁŽ
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Jaké nové styly a materiály
budou in v příštím roce?
Ambiente Trends bude i v roce 2020 patřit k nejvyhledávanějším akcím
předního mezinárodního veletrhu spotřebního zboží a designu Ambiente.
Jaké nové styly, materiály, témata a produktové mixy budou in v příštím
roce? Odpověď přinese ve dnech 7. až 11. února 2020 veletrh Ambiente.
Text a foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

A

vyklými barvami a rozmanitými
kombinacemi přináší povzbuzení.
Paleta vychází z osvěžující směsi
jasně oranžové barvy v kombinaci
s malinovou, mléčnými barvami,
barvou hutného medu a sytou
modří oblohy. V této multidisciplinární a vrstvené interakci mezi
uměním, řemeslem a digitální
technologií hraje ústřední roli
„řízená šance“. Každý objekt má
díky kreativnímu využití řady
nových materiálů, neobvyklých
výrobních procesů, nekonvenčních témat a neotřelých tvarů svůj
vlastní jedinečný charakter.

kce Ambiente Trends,
tradičně připravená designovým studiem bora.
herke.palmisano, zahrnuje široké spektrum informací
ze světa spotřebního průmyslu.
Přehled budoucích trendů je postaven na analýze celosvětového
vývoje v designu, umění a architektuře, módě a životním stylu.
Studio bora.herke.palmisano pro
tři stylizované trendové světy vybíralo z produktů téměř 4 500 vystavovatelů na veletrhu Ambiente
a výsledkem je skutečně hmatatelná výpověď o vývoji trendů v blízké budoucnosti. „Trendy jsou produktem našich aspirací a potřeb
vyplývajících ze změn v našem
okolí. Tyto aspirace a potřeby se
projevují v nových nebo znovuobjevených tvarech, vzorech a funkcích. Akci Ambiente Trends pro
nás každoročně připravuje studio
bora.herke.palmisano. Jsme rádi,
že můžeme takto přispět našim
návštěvníkům v jejich přípravách
na následující sezony,“ říká Nicolette Naumann, viceprezidentka veletrhu Ambiente. Pro rok
2020 připravilo designové studio
bora.herke.palmisano pro veletrh Ambiente tři tematické světy:
shaped+softened, precise+architectural a artistical+diverse.

shaped+softened
Funkční nábytek dosahuje až
skulpturálních kvalit díky měkkým tvarům a empatickým konturám. Tento silný dojem posiluje
neutrální barevná paleta tlumených barev v čele s bílou a teplými
i studenými odstíny šedé. Povrchy
jsou na dotyk příjemné, měkké
a hladké či strukturované. Nadšení, vizuálně i svými dotykovými
vlastnostmi, vzbuzují zejména
sklo, buď saténově matné, nebo
průhledné, špičkový porcelán
a drsná keramika. Textilie jsou
přírodní, vhodné pro každodenní použití a jsou často potištěny
obrazy plnými pohybu a nepra-

videlností. Uplatní se obzvláště
průsvitná vlákna a záhyby, světlé
dřevo a tapety s technikou malování tónem v tónu.
Precise+architectural
Vysoce kvalitním materiálům tohoto architekturou inspirovaném
trendu přidává nádech industrialismu paleta barev s tóny barvy
cihel a cementu s dotykem rzi
a plaveného zeleného skla. Vytvářejí podmanivé prostředí, umocněné mlhavým přítmím a temnou
modří večerní oblohy, zasazené
do jinak ostře definovaných pro-

stor, které vycházejí ze základních
principů designu. Tyto inovativní
kombinace vytvářejí útulné shluky a kladou silný důraz na estetiku
materiálů. Terrazzo, leštěné nebo
zčernalé dřevo, sklo, ocel, bronz
a matné nebo tlumeně lesklé povrchy se dobře kombinují s kůží, těžkými textiliemi, jako je manšestr,
tvíd, buklé a velur a také s geometrickými a skvrnitými vzory.
artistical+diverse
Tento styl promění životní prostor
v personalizovanou koláž. Svým
uměleckým charakterem, neob-

Přednášky, audio průvodce
a brožura a booklet
Designéři ze studia bora.herke.palmisano představují trendy i na každodenních přednáškách (v 11:30
a v 14:30) v rámci Ambiente Academy v hale 9.1. Na základě četných příkladů poskytuje Annetta
Palmisano detailní pohled na styly,
jež budou vládnout veletrhu v následujících sezonách. K dispozici
bude i audioprůvodce, jenž provede návštěvníky Ambiente prezentací trendů a poskytne jim jedinečnou možnost zcela se ponořit do
světa trendů v nikým neomezeném
čase a rytmu. Audioprůvodce je
k dispozici všem návštěvníkům
v angličtině i němčině prostřednictvím aplikace Ambiente Navigator.
Při procházce různými stylovými
světy dostanou návštěvníci cenné základní informace doplněné
o konkrétní detaily a možné kombinace produktů. Návštěvníci odejdou plni inspirace a nápadů, jak
povědomí o trendech uvést do praxe na plochách obchodů. Výstavní
centrum má výkonnou bezplatnou
Wi-Fi, jež umožňuje rychlé stahování a příjemný zážitek z poslechu.
Kromě audio průvodce bude k dispozici i speciálně navržená brožura
se základními informacemi ke každému jednotlivému trendu, a to
včetně příslušných barev Pantone
a popisů materiálů

svět

barmanů
Oficiální časopis České barmanské asociace
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Honza Zlámaný:

Role čaje za barem
roste
Václav Abraham vybojoval
v Čcheng-tu flairové stříbro

Foto: CBA

Petr Křenek:
Nejlepší whisky je s přáteli
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Dobrý čaj v pytlíku?
Už to je malé vítězství
Honza Zlámaný je zářným příkladem toho, jak lze propojit dva zdánlivě neslučitelné
světy – bouřlivý barmanský a poklidný čajový. Svou gastronomickou profesní dráhu
začínal v ostravské čajovně, kterou poté vyměnil za pražské bary. U čaje ale zůstává
dál jako jeden z nejaktivnějších členů čajové sekce CBA Czech Teatenders.
Text: Michael Lapčík

N

a obou frontách navíc Honza, kterému
přátelé neřeknou jinak než Rasta, zaznamenává soutěžní úspěchy. Doma
má trofeje za prvenství v International
Rudolf Jelínek Cupu nebo Cocktail Challenge
1883 Maison Routin. Letos v říjnu vyhrál národní kolo soutěže Tea Masters Cup v disciplíně
párování čaje s jídlem a bude tak reprezentovat
Českou republiku ve světovém finále.
Jaké jsou základní principy párování čaje
s jídlem?
Je to hodně podobné jako při párování jídla
s vínem – pokud se v něm vyznáš, můžeš toho
využít. Takže když připravuješ rybu, doprovodíš
ji se samozřejmostí bílým vínem. V případě čaje
sáhneš po zeleném, ideálně japonském. Základním faktorem je tedy barva čaje. Tmavý čaj volíš
k těžším a kořeněným jídlům, zelený k lehkým
pokrmům. Zelené čaje totiž mívají jemnější
chutě a k párování například s tučným jídlem
jsou proto nevhodné.
Z toho by vyplývalo, že čaj a víno mají v některých ohledech podobné vlastnosti.
Třeba taniny, které obsahuje červené víno i černý nebo červený čaj. Taniny se na molekulární
úrovni vážou na tuk, takže základní principy,
jak si pohrávat s chutěmi, jsou u čaje a vína
opravdu totožné.
Dobře, ale dá se v čaji najít taková pestrá
paleta chutí jako ve víně?
Každý čaj skutečně chutná trochu jinak. V kategorii zelených čajů se obecně bavíme o kvě-

tinových a rostlinných tónech, ale také ovocné
sladkosti v podobě chutí peckovitého ovoce. Ale
i některé černé čaje mohou chutnat lehce nasládle nebo třeba oříškově.
Pracuje se reálně s čajovým foodpairingem
také v restauracích, nebo jde čistě o výspu
soutěžních pódií?
Jestliže se bavíme o Česku, tak o ničem dlouhodobějším nevím. Ve světových gastronomických metropolích se ale čajový foodpairing
pomalu stává standardem. V Paříži, Londýně
nebo New Yorku fungují restaurace, kde párují
čaj s jídlem na bázi vícechodového degustačního menu. Všechno je to sice moderní, ale v podstatě znovuobjevená disciplína. Jistě znáte anglický after dinner tea neboli čaj o páté, který se
vždy podával s nějakým lehčím občerstvením.
Dnes je forma párování samozřejmě daleko sofistikovanější.
Může se v české gastronomii párování čaje
s jídlem uchytit?
Potenciál tahle disciplína podle mě má v restauracích, kde dělají vyšší, experimentální nebo
zážitkovou gastronomii. Zároveň mají dobře
zvládnutý foodpairing s vínem a čaj se tam tak
může stát dalším stupínkem v konceptu párování. A jejich hosté, kteří od návštěvy takové
restaurace očekávají především „něco jiného“,
to ocení.
Czech Teatenders hodně propagují čajovou
mixologii. Jaké možnosti čaj barmanovi
nabízí?

Je jich několik. Buď použijete čajový výluh
k prodloužení drinku a dodáte mu tím zajímavý
chuťový profil, nebo k čaji přistoupíte jako k surovině a vytvoříte si vlastní bitters, infuzi či něco
podobného. Zeleným čajem se dá dobře infuzovat, protože oplývá pátou chutí umami. Černý
čaj zase obsahuje saponiny, které vytvářejí
pěnu, což využijete při míchání souru. Hlavní je
se toho nebát. Jak jednou padlo na Čajomír Festu: „Je to jenom kytka, kterou zalijete horkou
vodou.“ Takže za barovým pultem je záhodno
nevnímat čaj jako nějaký ušlechtilý nápoj s pevně daným využitím, ale jako ingredienci hodnou
experimentování.
Míchání čajových drinků už by v Česku mohlo být přece jen daleko běžnější než čajový
foodpairing…
To určitě je. Co si vzpomínám, tak Tomáš Nyári v letošním světovém finále Diageo World
Class používal v drincích čaj. Myšlení barmanů
se v tomto ohledu mění a já tajně doufám, že je
to trošku způsobeno i přičiněním a osvětou ze
strany Czech Teatenders. Ti kluci už vidí, že se
s čajem dá pracovat, a nebojí se ozvat, když potřebují s něčím poradit. Z mého pohledu je role
čaje za barem v daleko pokročilejší fázi než před
pěti lety.
Při zakládání sekce Czech Teatenders bylo
ambicí ustanovit teatendera jako profesi
podobnou someliérovi. Má jít o pracovníka,
jenž se v gastronomickém podniku věnuje čaji. Působí už někde teatendeři tímto
způsobem?
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Vize typu „teatender je ekvivalent baristy“ se
zatím ještě nenaplnila. Na půdorysu CBA stále
pracujeme na tom, aby nápojový obor přistupoval k teatenderovi stejně jako k baristovi nebo
someliérovi, a vznikla tak oficiální profesní
kvalifikace. Protože počet studentů, kteří prošli teatenderovským kurzem a s čaji nějakým
způsobem už i v praxi pracují, roste. Tímto způsobem můžeme kulturu čaje v tuzemské gastronomii šířit dál. Dává nám to velkou šanci, že
bude přibývat lidí, kteří místo čajových pytlíků
o nákupní ceně 5 korun budou svým hostům
raději nabízet pytlíky, jejichž nákupní cena sice
činí 12 korun, ale kvalitou jsou někde úplně
jinde. Jestli dnes v restauraci dostanete pitelný
pytlík, který neobsahuje jenom prach smetený
někde v továrně, jemuž my tady říkáme čaj, tak
je to malé vítězství. Ta cesta bude ještě dlouhá,
ale z vlastní zkušenosti vím, že když zavítáte do
lepšího podniku, tak už zpravidla alespoň dobrý
pytlíkový čaj dostanete.
Čím tě vlastně čaj okouzlil a kdy se to stalo?
Někdy kolem patnáctého roku života. Viděl jsem
v televizi nějaké vyprávění o čaji a docela mě zaujalo. Shodou okolností stála kousek od našeho
domu v Ostravě, kde jsem s mámou bydlel, jedna z nejstarších čajoven ve městě. Čajovny byly
tehdy spojené s vodními dýmkami a měly auru
něčeho nepoznaného, exotického. Což bylo
velice inspirující, zvlášť v tom věku. Přirozeně,
při první návštěvě jsem nevěděl, jak se vlastně
z naservírovaného gaiwanu napít. Za nějakou
chvíli jsem tam už ale po lehkém zorientování
pracoval a vydržel u toho dalších pět let.
Od čaje, vodních dýmek a kuskusu ses k barmanství posunul jak?
Po nezdaru mých vysokoškolských studií jsem
řešil, co dál, a vystřídal mezitím snad všechny
možné brigády kromě chirurgie. Nejvíc ze všeho
mě ale stejně pořád bavil kontakt s hosty a hospitality. Jako svobodný a nezadaný jsem rozeslal životopis do hospod a barů po celé republice
a jako již zadaný s holkou z Prahy jsem si vybral
hlavní město. Tam jsem začínal v Letňanech,
klub se jmenoval Ojai. Taková sídlištní hospoda – štamgasti, pivo a panáky. Ale taky super
šéf, který měl rád dobrý alkohol, a právě skrze
obchoďáky prémiových značek jsem se dostal
k zajímavým master classes. Můj úplně první
vzdělávací workshop, který jsem absolvoval,
byl v Bonvivant’s na pomerančový likér Grand
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nost se potkat s ostatními známými, protože
moc jiných příležitostí není – každý má hromadu práce ve svém baru.

V Paříži, Londýně
nebo New Yorku
fungují restaurace, kde
párují čaj s jídlem na
bázi vícechodového
degustačního menu.
Všechno je to sice
moderní, ale v podstatě
znovuobjevená
disciplína.
Marnier. Takže Bonvivant’s a Grand Marnier se
staly mými prvními srdcovkami (smích). K pětadvacetinám jsem pak dostal barmanský kurs
u Miloše Trettera a následně jsem na půl roku
vyrazil do Pece pod Sněžkou vyčistit si hlavu na
horský vzduch. Pracoval jsem v malém hotelovém baru Havana zaměřeném na rumy a beru
to jako ten pravý začátek mé barmanské dráhy.
Pak přišla Crazy Daisy, Mibi’s Lounge, a nyní
působím v baru Le Valmont.
Jak se tvé cesty zkřížily s Českou barmanskou asociací?
Následoval jsem mého nerozlučného kamaráda
Libora Andlu, který se stal členem CBA po započetí komunikace s Jirkou Boháčem. V Krkonoších jsem tehdy stál hodně bokem toho hlavního
barmanského proudu a členství v CBA mi přišlo
jako nejjednodušší cesta, jak do něj proniknout.
Na barmanských soutěžích pořádaných pod
hlavičkou CBA tě můžeme často vídat na
stupních vítězů. Posouvají tě tyhle aktivity
dopředu?
Soutěžení pomůže v prezentačních dovednostech, získání sebejistoty a navázání kontaktů
skrz barmanskou scénu. V neposlední řadě je
cenná zpětná vazba od komisařů a taky mož-

Jsou soutěžní zkušenosti nějak přenositelné
do každodenní praxe?
Podle mě ano, a to ve formě uvažování nad
koktejlem. Když dostaneš feedback na soutěžní
drink od Víti Ciroka nebo Milana Zaleše, můžeš
si z toho vzít právě informace o tom, co, proč
a jak za barem dělat. Samotný soutěžní koktejl
moc použitelný není, protože je většinou hodně
složitý na přípravu a má i vyšší foodcost, než by
v podniku bylo únosné.
Čím vším se tedy nyní profesně zabýváš?
Před nedávnem mě po období na volné noze
zlákala nabídka od klubového baru Le Valmont,
kde zastávám pozici šéfbarmana. Momentálně
upravujeme menu a zavádíme nějaké profesní
standardy, aby se podnik posunul výš, to je teď
mou hlavní náplní práce. Dál působím jako ambasador pro Matcha Tea a externě spolupracuji
se společností Espresso ohledně dovážených
francouzských sirupů 1883 Maison Routin.
Plus samozřejmě činnost v Czech Teatenders.
Plánuješ se jednou ve velkém stylu vrátit do
Ostravy? Třeba po vzoru Tomáše Melzera
a jeho Blind Lionu v Hradci Králové.
S Liborem jsme tam zakládali pojízdný čajový Smog Bar na venkovní akce a ten koncept
čas od času pořád funguje… Myšlenku otevřít
něco kamenného neopouštíme, protože město
se z gastronomického hlediska mění, vznikají
hlavně zajímavá bistra. Jednou bychom se do
tohoto dění s Liborem chtěli také zapojit – vybudovat malý koktejlový bar, možná speakeasy.
Součástí tvé image je aktivní vyjadřování se
k politice, rozebírání politických témat na
sociálních sítích. Jenže se taky říká, že politika a sport do baru nepatří, protože mohou
vyvolávat konflikt.
To je pravda, na druhou stranu barman by měl
být schopný komunikovat s hostem o čemkoliv.
Nestojí za pultem přece jen od toho, aby míchal
drinky, ale také aby si povídal s lidmi. A pokud
nemá alespoň elementární přehled o tom, co se
v Česku a ve světě děje, půjde to těžko. Samozřejmě by se neměl pouštět do nějakých přestřelek, držet si odstup a případně ve správný
moment svést řeč jinam.

Foto: CBA
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Statistická data to říkají velmi jasně. Rumy, whisky a bourbony jsou nejoblíbenější kategorií
lihovin pro Čechy a spotřebuje se jich okolo 25 % z celkového objemu prodaných lihovin.
Text: František Vonderka

K

dyž se u nás řekne rum, snad každému se vybaví ten z Jindřichova Hradce
s plachetnicí. Tuzemák, dříve jindřichohradecký rum s plachetnicí, je bezpochyby nejznámějším českým rumem. Svou stabilní kvalitou se stal doslova legendou. Normy
EU, které označení rum připouštějí pouze pro
lihoviny, jejichž základem je melasa z cukrové
třtiny, připravily lihovinu o její tradiční název.
Změna jména však nezměnila její kvalitu. Tento mok hnědé barvy, bez jakýchkoli chemických
přísad, se vyrábí z lihu, do něhož se v míchacích
nádržích přidává aroma, barvivo, cukr, voda
atd. (Přesná přísně střežená receptura se již po
generace předává pouze mezi výrobními mistry.) Celý produkt následně prochází analýzou,
filtrací a zráním. Výsledkem je nápoj, který se
již léta těší široké oblibě na domácím trhu. Bez
ohledu na to, že se nesmí jako rum označovat.
To je v EU vyhrazeno pouze rumům třtinovým.
Dnes existuje několik druhů třtinového rumu.
Světlý rum (Blanco) se často využívá na přípravu
míchaných nápojů, zlatý a tmavý rum (Anejo),
tmavnoucí postupným zráním v sudech, bývá
konzumován samostatně nebo na ledu. Předchůdci tohoto rumu byli známi již v původní
domovině cukrové třtiny – jihovýchodní Asii.
Odsud se v 8. století n. l. cukrová třtina dostala
do Španělska a Španělé ji pak dovezli jako jednu z prvních plodin do Nového světa. A zřejmě
to byli otroci na plantážích, kteří začali z melasy, tedy z odpadního produktu při výrobě cukru,
kvašením vyrábět alkoholický nápoj. Ten byl později destilací zbavován nečistot a koncentrován –
a pravý rum byl na světě.
Za rodiště třtinového rumu je považován
Barbados, ale výroba se rychle rozšířila po celé
karibské oblasti a řada palíren vznikla i na východním americkém pobřeží (tzv. Nová Anglie),
kam se koncentrovaná melasa dovážela z Karibiku. V 18. století byl novoanglický rum ceněn
mnohem více než karibské rumy. Důvod, proč
se Španělé snažili pozvednout kvalitu rumu ve
svých koloniích. Španělský královský výbor pro
rozvoj dokonce nabízel odměnu každému, kdo se
o to zaslouží. V roce 1843 se díky tomu na Kubu
přistěhoval Facundo Bacardi Masso a začal zde
experimentovat s výrobními procesy destilace,
filtrace a speciálními kvasinkovými kmeny. Jeho
snažení přineslo výsledky a jméno Bacardi se
stalo prakticky synonymem pro lehké a jemné
třtinové rumy té nejvyšší kvality.
Kromě karibské oblasti hrál rum významnou
roli v dějinách Austrálie, kde se v počátcích kolonizování běžně používal i jako platidlo.

Foto: Dave Nevodka, Depositphotos
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Parametry rumové kvality
Kvalita rumu závisí zejména na kvalitě a druhu
použité cukrové třtiny. Proces fermentace se pak
zahájí přidáním vody a kvasnic k základní ingredienci. Protože neexistuje žádná jednotná metoda, která by určovala, jak má být rum destilován,
mají různé lokality svoji vlastní speciální variantu výroby, která se pak projevuje v plnosti a chuti
rumu. Rumy zrají v dřevěných sudech, které mo-

hou být vyrobeny z různých druhů dubu. Pokud
jde o délku zrání rumu, musí se tak v mnoha
zemích dít minimálně jeden rok. Pravidlo jako
u jiných lihovin přitom zní: čím delší zrání, tím
je rum kvalitnější.
Za nejlepší rumy na světě jsou považovány
ty, které mají svůj původ v karibské oblasti. Zasloužila se o to zejména značka Bacardi. Proslulý
symbol netopýra na rudém pozadí je vždy příslibem výtečné chuti a libé vůně rumů této značky.
Po nuceném odchodu z kubánského Santiaga
sídlí tato firma nyní v San Juanu v Portoriku.
Bacardi Carta Blanca je nejznámější rum, který
vyrábí. Chuť tohoto rumu je jemná a vyvážená
s tóny mandlí, vanilky a meruněk, díky které
v koktejlech nezaniká jako vodka a není dominantní jako gin. Jde o velmi lehký, suchý rum,
který je tím pravým i pro namíchání originálního
daiquiri. K nejprestižnějším produktům Bacardi
patří Facundo Exquisito, který je součástí unikátní Coleccion Facundo. Jde o unikátní směs

Za nejlepší rumy na
světě jsou považovány
ty, které mají svůj
původ v karibské
oblasti. Zasloužila se
o to zejména značka
Bacardi.

rumů o stáří 7 až 23 let. Chuťově je velmi bohatý a sladký, s tóny vanilky, skořice, karamelu
a sušeného ovoce. Bacardi je legendární pojem,
ale dnes má řadu velmi kvalitních konkurentů.
K nim patří např. Legendario Elixir de Cuba,
který je vyráběn z pravého rumu Anejo, jenž zraje 7 let v sudech z amerického dubu. Následně
se v něm minimálně měsíc macerují rozinky, po
maceraci se vymačkají a lahodná šťáva se přidává do rumu. Vynikající je ale také rum LEGADO,
který se vyrábí z rumů pocházejících z rumérie
Hacienda San Isidro, v centrální části Panamy.
Jedinečnost tamních klimatických podmínek tomuto rumu zajišťuje nezaměnitelnou chuť. Pro
jeho výrobu je použita směs sedmiletých až dvanáctiletých rumů, které zrají v sudech z amerického bílého dubu. Macerované rozinky a bylinky mu dodávají charakteristickou barvu a chuť.
Z Venezuely pochází ušlechtilý melasový rum
Ron Roble Extra Anejo, jehož základ je destilován na kontinuálním zařízení na 5 speciálních
kolonách. Poté je uložen na dobu 8 až 12 let do

sudu z amerického dubu, kde předtím odpočíval
bourbon. Jeho krásná jantarová barva ukrývá
plnou a současně jemnou chuť, ve které ucítíte
dotek vanilky, dubu a karamelu.
A ve výčtu kvalitních karibských rumů by se
dalo pokračovat. Na to by ale nestačil prostor vymezený pro tento článek. A tak jen dodejme, že
kvalitní konkurenci mají i v jiných částech světa.
A to i u nás. Je jí např. třtinový rum Božkov Republica Exclusive. Tento tmavě jantarový blend
až 8letých rumů z karibských zemí, doladěný třtinovým cukrem, má jemnou, nasládlou chuť s tóny
vanilky, sušeného ovoce a oříšků. I on potvrzuje,
že skvělý třtinový rum se vlastně dá vyrobit kdekoli na světě… Jen se to musí umět. Nevěříte? Tak
českou Republicu ochutnejte a zjistíte to sami.
Whisky nebo whiskey?
Whisky nebo v některých zemích whiskey je typ
destilovaného alkoholického nápoje vyrobeného
ze zkvašeného obilí. Tedy z ječmene, kukuřice,
žita a pšenice. Až do první dekády minulého
století bylo vlastně jedno, jaké z těchto dvou
označení výrobce zvolí. Po první světové válce se
postupně ustálilo psát whisky ve Skotsku, Kanadě, Japonsku a zbytku světa, zatímco v Irsku a ve
Spojených státech se prosadilo až na ojedinělé
výjimky označení whiskey.
Nejznámější whisky je ta skotská. Skotská
whisky, nebo také jen „Skotch“ (skotská), je
whisky, která je destilována výhradně ve Skotsku, a to za jasně určených podmínek. Původně
se vyráběla jen ze sladového ječmene, později
velké lihovary ale začaly zavádět i whisky vyrobené z pšenice a žita. Skotská „voda života“ je dnes
rozdělena do pěti odlišných kategorií. V současnosti jsou nejznámější dvě verze: čistá sladová
(single malt) a míchaná (blended). Single malt
pochází pouze z jedné palírny a vyrábí se výhradně z ječmenného sladu. Blended whisky je vyráběna velmi podobně jako jednosladová, proces
výroby tohoto typu whisky je zakončen smícháním několika (většinou 15 až 50) druhů whisky
z několika palíren. Vedle různých jednosladových
jsou do míchané whisky přidávány také obilné
tzv. grain whisky, na jejichž výrobu se používá
i jiných obilnin než ječmene. Na celkovém prodeji whisky se ty míchané podílejí z více než 90 %.
Skotsko je tradičně rozdělováno do 6 regionů
vyrábějících whisky. Přestože je každá whisky
unikátní, druhy z dané oblasti mají společnou
charakteristiku, která je odlišuje od whisky ostatních výrobních oblastí. Tyto rozdíly jsou výsledkem několika různých faktorů, jako např. použití
odlišných surovin, klimatické podmínky a speciální výrobní techniky.
Skotská whisky musí v dubových sudech zrát
po dobu nejméně tří let. Čerstvý obilný destilát,
který ještě nezrál v dubovém sudu tuto dobu, se
označuje jako „green whisky“. Mezi nejkvalitnější značky skotské patří např. Glenmorangie, Dalmore, Talisker, Aberlour, Balvenie, Chivas Regal,
Arran, Isle of Jura, Bruichladich, Lagavulin nebo
Glen Scotia. I zde by se ovšem dalo ve výčtu pokračovat.
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Nejznámější whisky je ta irská. Irsko je ostatně
i rodištěm whisky jako takové. Dalo této lihovině i její původní název, který zněl právě whiskey.
Byl to prý svatý Patrik, který po příjezdu do této
země seznámil lid s tajemstvím destilace tohoto
typu alkoholu. Od skotské se liší v tom, že v irských sladovnách se nepoužívá rašelinový oheň
a v irských whisky tak chybí kouřový tón. Dalším
rozdílem mezi irskou a skotskou whisky je, že irská whisky je třikrát destilovaná. Nejprodávanější irskou whisky na světě je dnes Jameson, která
spatřila světlo světa už v roce 1780. Zaujme příjemným medovým aroma a nasládlou chutí, která je doprovázena lehce nahořklým dozvukem.
Americká whisky je destilovaný nápoj vyrobený ve Spojených státech z fermentované kaše
obilovin. Mezi druhy zahrnuté pod tímto označením jsou bourbon whisky, žitná whisky, žitná
sladová whisky, sladová whisky, pšeničná whisky
a kukuřičná whisky.
Kdo sbíral ocenění
V Londýně se letos v březnu rozdávala ocenění
World Whiskies Awards pro rok 2019. Ucházelo se o ně na tisíc whisk(e)y z různých koutů
světa. Porota, jež sestává z více než čtyř desítek
mezinárodních odborníků, vyhlašuje šest ocenění: Best Scotch Campbelltown (letos Glen
Scotia 25 y. o.), Best Scotch Highlands (Glenmorangie Grand Vintage 1989), Best Scotch
Islands (Arran The Bothy Quarter Cask Batch
4), Best Scotch Islay (Bunnahabhain 25 y. o.),
Best Scotch Lowlands (Ailsa Bay Sweet Smoke
1.2) a Best Scotch Speyside (Benriach 35 y. o.).
Nejlepší single malt ve světovém měřítku byla letos v Londýně vyhlášena irská whisky Teeling 24
y. o. Old Vintage Reserve a nejlepší single cask
single malt australská whisky Sullivans Cove
French Oak TD0217. V kategorii World’s Best
Pot Still zvítězila čtrnáctiletá irská single cask
whisky Powers Old Temple Bar. Porota World
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Nejstarší českou
značkou whisky
je Gold Cock.
Jde o tříleté
a dvacetileté obilné
destiláty.

Whiskies Awards hledá ty nejlepší whisky i mezi
žitnými, letos bodovala nejvýše německá Stork
Club Straight Rye Whisky. Titul World’s Best
Wheat obdržela americká whisky Bainbridge
Battle Point Two Islands Hokkaido Mizunara
Cask a jako World’s Best Corn označila rovněž
americkou Hubris Corn Whiskey od palírny
Ironroot Republic. Svou kategorii má i new
make, letos se jejím vítězem stala dánská palírna
Stauning a její Curious, a z výčtu ocenění chuťové komise zbývá ještě zmínit nejlepší ochucenou
whisky, za niž byl vybrán Brown Sugar Bourbon
od americké Heritage Distilling Company. Soutěž má i svoji samostatnou americkou kategorii.
V ní byla nejlepším bourbonem roku vyhlášena
130th Anniversary 2018 Limited Edition Small
Batch z palírny Four Roses. Z přihlášených
Tennessee whiskey byla jako nejlepší vybrána
Uncle Nearest 1856 Premium Aged Whiskey.
Svou kategorii má také kanadská blended whisky – tou nej pro letošní rok se stala JP Wiser’s 35
y. o. Blendované whisky opanovaly produkty
z Japonska. Titulem World’s Best Blended whis-

Svět barmanů
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Petr Křenek

ky se nově může pyšnit Hibiki 21 y. o., vítězem
kategorie World’s Best Blended Malt je Nikka
Taketsuru Pure Malt 25 y. o., a kategorii World’s Best Blended Whisky Limited Edition vyhrála Ichiro’s Malt and Grain.
Tuzemské whisky
Ano, voda života se vyrábí i u nás. Nejstarší českou značkou whisky je Gold Cock. Jde o tříleté
a dvacetileté obilné destiláty, jejichž tradiční výrobu převzala palírna Rudolf Jelínek od Likérky
Dolany, a.s. K výrobě je používán moravský ječmen a křišťálově čistá, pramenitá voda. Chuť této
whisky je jemná s dřevito-vanilkovým závěrem
a nádechem rašelinového kouře, který je užíván
k sušení sladu. Po destilaci je whisky Gold Cock
uložena do dubových sudů, ve který zraje nejméně po dobu tří let. Její kvalitu potvrzují opakovaná ocenění z degustačních soutěží po celém světě. A není sama. Je tu i TREBITSCH Czech Single
Malt. Jednodruhová sladová česká whisky z produkce TREBITSCH old town distillery. Je vyrobena z nejkvalitnějších místních surovin, zraje na
Vysočině v panenských dubových sudech vlastní
výroby. Velmi jemné nakouření moravského ječného sladu rašelinou a ředění prvotřídní vodou
z regionálního pramene ji předurčuje k velké oblibě nejen u milovníků tohoto druhu nápoje. Jako
první česká whisky dostala mezinárodní certifikát košer kvality. A je tu i Stará žitná myslivecká, která je zcela unikátním českým produktem
s bohatou historií již z 16. století. Často se jí říká
„česká žitná whisky“. Důvodem je skutečnost, že
základní suroviny a způsob zrání je stejný jako
u whisky. Její receptura je stále pečlivě střeženým
tajemstvím, které do detailů znají pouze tři lidé.
Základem její popularity je ušlechtilý žitný destilát, průzračná voda, zrání v dubových sudech,
bohatá tradice a v současnosti i fakt, že se vyrábí
v nejstarší evropské palírně s 500letou tradicí pálení žitných destilátů.

beverage

Nejlepší whisky je s přáteli

W

hisky je, jak říká, nikoli
pouze koníček, ale „velký kůň“. Jako první Čech
v roce 2007 absolvoval Spingbank
Whisky School ve skotském Campbeltornu. Dlouhá léta kvalitní
skotské sladové whisky do ČR dováží. S rodinou a několika přáteli
stál také u zrodu Whisky Festivalu ve Velké Morávce a podporuje
i obdobný festival v Brně, organizovaný novou generací whiskařů,
kterou vychoval. Společně s dalšími fanoušky „vody života“ se také
podílí na obnovení její domácí
značky whisky Gold Kock a díky
svým znalostem si v palírně Rudolf
Jelínek vysloužil přezdívku Kmotr. Petr Křenek je ve světě whisky
uznávaným odborníkem. Důvod,
proč právě jemu jsme položili několik otázek.

O whisky skutečně víte mnoho,
první otázka proto logicky zní:
jak byste ji doporučoval pít?
Očekávaná odpověď by měla začínat poněkud jinak, ale já bych jako
úplně první věc doporučil, jen ve
výjimečných případech pít jakoukoliv whisky osamocen. Nejlépe
chutná mezi lidmi: ve společnosti,
v baru, na párty a speciálně na nějaké „whisky“ akci, třeba na každoročním Whisky Festivalu v Malé
Morávce, jenž se letos konal po
osmé.
To, z jakého typu sklenky, o jaké
teplotě, jestli s vodou, ledem nebo
něčím jiným, jakou k tomu zvolit
„techniku“, je až to další. Právě
o tom, a samozřejmě o vlastním
destilátu ve sklenici, se pak mezi
whiskaři vedou sáhodlouhé, často
bouřlivé debaty.
S oblibou říkám, že za svoje peníze ať si každý konzumuje whisky,
jak je libo. Přístup, na rozdíl od některých jiných lihovin, má být a je
hodně individuální.
Jak jste už řekl, přístup k pití
whisky je velmi individuální.
A to ať už jde o způsob nebo
o značku. Takže se zeptám, jak ji
nejraději pijete vy?
Whisky buď popíjím, nebo degustuji, ochutnávám. Popíjení, to je
společenská záležitost, kde whisky
není primárně středobodem pozornosti, je spíše „mazivem“ zábavy. Někdy se stane, že ji popíjím
sám, když si čtu, koukám na film,
a tak podobně. Výborně se k tomu-

Petr Křenek rozdával
své znalosti i během
letošního Whisky
Festivalu ve Velké
Morávce

to účelu hodí sklenka Glencairn,
kde velký panák (4 cl), je to „správné“ množství. Jedná se zpravidla
jak o klasické blendy, sladové míchané nebo čisté sladové whisky
(single malt). Whisky, jak kterou,
většinou blend, popíjím s ledem,
zapíjím limonádou, vodou, nikdy
ne pivem.
A pak jsou chvíle, kdy whisky
degustuji. Nejraději opět mezi
přáteli, někdy ovšem i sám. A to
už je whisky v centru pozornosti.
K degustování používám nejraději
„tasting glass“. Je to sklenka tulipánového tvaru, na stopce, objemu
13 cl. Tady mi stačí malý panák,
vzorek (2 cl). A většinou už to jsou
jenom čisté sladové whisky nebo
míchané sladové. Když ji držím
za stopku proti světlu, vidím dobře její barvu. Dá se s ní pěkně zakroužit, abych ohodnotil viskozitu
podle stop na skle. Pohodlně a dle
potřeby si ji mohu přiblížit k nosu,
případně ho do ní strčit. A dobře
se z ní dají dávkovat, usrkávat jednotlivé doušky. Nezůstává přitom
u jedné značky, většinou se jedná
o několik různých vzorků.
Prakticky všechny nechám po
nalití do sklenky „nadechnout“ deset až patnáct minut. U některých
whisky, a to musí člověk vyzkoušet,
kápnu do sklenky pipetou, lžič-

S oblibou
říkám, že za
svoje peníze
ať si každý
konzumuje
whisky, jak
je libo.

kou nebo vrškem od balené vody
pár kapek vody. Zpravidla se vůně
i chuť posune k jiným obzorům.
Nesmím zapomenout, že při degustování vypiji hodně vody a píšu si
přitom poznámky.
Prozradíte své oblíbené
značky a proč právě je máte rád?
Pokud jde o palírny, tak jednoznačně Springbank, kde se dělají
tři značky: Springbank, Longrow
a Hazelburn. Je jednou z mála ve
Skotsku, ne-li jediná, kde peníze
nejsou až na prvním místě. Celá

ta palírna je ODD – original, distinct, defiant. Dělá whisky poctivě,
k tomu nádavkem většinou velmi
dobrou.
A pak je tu také pár lahví, na které si i po letech vzpomenu jako na
něco jedinečného. Třeba na svoji
první Springbank 21 YO (první
stáčení) a rovněž Lagavulin 21
YO (také první stáčení). Za mne –
jedna báseň! Nezapomenutelná je
rovněž míchaná Black Bull 30 YO.
Také Highland Park 40 YO, ale to
už je v kontextu celkové ochutnávky při návštěvě této palírny. Zapomenout samozřejmě nemůžu na ty
whisky, o jejichž lahvování jsem se
přičinil: GlenDronach 1991, SC #
1706, 21 YO, pro klub 12 Men Of
Tyne,
BenRiach 1999, SC # 90116,
13 YO, pro Whisky Festival 2013
a Springbank 1990, SC # 591,
25 YO pro Whisky Festival 2016.
Jak vidíte míchané drinky na
bázi whisky?
S míchanými drinky nemám prakticky žádné zkušenosti, až na to,
že jsem nějaké vypil. Jakoukoliv
whisky mám nejraději „neat“, tedy
čistou a neředěnou. Nicméně věřím, že může posloužit k přípravě
skvělých drinků. Osobně mám velmi rád irskou kávu.
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Vladimír Darebník

B2B

Pití alkoholu
je součástí
naší kulturní
tradice

J

e to fakt, na kterém se nedá
mnoho změnit. Většina z nás
konzumuje alkohol. Nelze
se tomu divit. Člověka uvolňuje,
zlepšuje mu náladu, napomáhá
komunikaci a v rozumném množství má nesporně i příznivé dopady na naše zdraví. Na druhé straně
má ovšem i svá negativa. V nadměrném množství totiž nejenom
často mezilidské vztahy ničí, ale
může jako každá návyková látka
– byť je to dáno velmi individuálně – zdraví konzumentů i vážně
ohrozit. Snahy zakázat pití alkoholu se ale dosud vždy minuly
účinkem. Různé prohibice vedly
jen k tomu, že podpořily ilegální
trh a paradoxně tak pouze potvrdily, že pití alkoholických nápojů
prostě pro většinu lidí patří k životu. Alkohol konzumují i muslimové, kterým to zakazuje jejich víra.
Na rozdíl od křesťanů, kterým
Ježíš Kristus měnil vodu ve víno,
pijí ale tajně, aby to jejich bůh neviděl… O pití a spotřebě alkoholu
u nás jsme hovořili s výkonným
ředitelem Unie výrobců a dovozců
lihovin (UVDL) Vladimírem Darebníkem.

Jaká je u nás aktuální roční spotřeba alkoholu na hlavu a jaký
podíl na ní mají „tvrdé“ alkoholy, tzn. různé pálenky atd.?
Spotřeba alkoholu uváděná Českým statistickým úřadem (poslední údaje jsou z roku 2017) je 9,8
litru 100% alkoholu. Téměř 50 %
se spotřebuje ve formě piva, 22
% ve formě vína a 28 % v lihovinách. Tato spotřeba samozřejmě
uvádí celkovou spotřebu přepo-

čtenou na 1 obyvatele, ale je v ní
samozřejmě započítána i spotřeba
desítkami milionů cizinců, kteří
naši republiku každoročně navštíví ať už jako turisté, příhraniční
návštěvníci nebo projíždějící řidiči. Ještě mi dovolte poznámku
k formulaci vaší otázky – není
žádný tvrdý a měkký alkohol. Tento termín bohužel rozšířili mezi
spotřebitele současní představitelé ministerstva zdravotnictví. Je
to bohužel velmi nezodpovědné,
protože alkohol je jenom jeden
a vliv na lidský organismus má
úplně stejný v jakékoliv podobě.
Vytvářet iluzi o tom, že pivo a víno
škodí méně, je velice nezodpovědné.
Kolik je pravdy na zprávách, že
spotřeba tvrdých lihovin v ČR
rapidně roste a že se ve spotřebě
lihovin dostáváme na světovou
špičku?
Toto je úplný nesmysl. Nevím, kde
jste tuto informaci vzal.
Zazněla v jedné televizi. V diskusním pořadu s ní operoval
nějaký odpůrce konzumace
alkoholu. Mám to tedy vnímat
tak, že neříkal pravdu a že šlo
o tzv. fake news? Jaká jsou tedy
fakta?
Obyvatelé a návštěvníci České
republiky spotřebují nejvíce piva
na světě. Jestliže v průměru spotřebují obyvatelé Evropy okolo
40 % alkoholu v pivu, tak u nás je
to 50 %. Spotřeba lihovin v České
republice dlouhodobě klesá, tvoří
asi 28 % celkové spotřeby alkoholu a je mírně pod průměrnou

8 vydání za rok
naši čtenáři:

spotřebou v Evropě. Víno naopak
dlouhodobě roste a jeho spotřeba
je zatím pod průměrem ostatních
evropských zemí.
Dá se nějak vyčíslit, jaký podíl
na spotřebě lihovin u nás mají
rumy, whisky a bourbony?
Nemám přesné údaje, ale mohu
říci, že tyto vámi jmenované kategorie jsou nejoblíbenější kategorií
lihovin pro Čechy a spotřebuje se
jich okolo 25 % z celkového objemu lihovin.
Jaké lihoviny jsou u nás dnes in?
Mění se v průběhu času obliba
různých druhů lihovin, pokud
jde o různé věkové skupiny
nebo muže a ženy?
Jak už jsem uvedl, Češi jsou v současné době milovníci různých
rumů, v závěsu za nimi je whisky,
tradiční bylinné likéry a vodka.
Mladí lidé dnes preferují nízkoalkoholické nápoje, především ve
formě koktejlů, zatímco střední
a starší generace pije lihoviny jako
takové. V závislosti na ekonomické situaci skupiny s nižšími příjmy preferují nejčastěji tuzemák,
vodku a zelenou, skupiny s vyššími příjmy se soustředí hlavně na
rumy a whisky. Pokud se týká žen,
ty se ve valné většině soustřeďují
na lihoviny s nižším obsahem alkoholu nebo na míchané drinky.
Konzumace alkoholu je součástí naší kulturní tradice, na rozdíl
třeba od muslimů, kterým jejich
náboženství pití lihovin zakazuje. Alkohol má v našem životě
svoji nespornou roli, má své kla-

dy, ale také svá negativa. UVDL
v tomto směru vyvíjí osvětovou
činnost, stála u zrodu různých
kampaní, jako je např. Pij s rozumem. Můj dotaz: Co těmito
aktivitami sleduje sdružení,
které lihoviny vyrábí a dováží,
a to s cílem jejich prodeje?
Alkohol je specifická potravina,
jejíž nadměrné užívání může způsobit škody na zdraví. Proto všichni členové naší Unie výrobců a dovozců lihovin vytvořili platformu
„Pij s rozumem“, která spotřebitele informuje o zodpovědném
pití a dává jim veškeré informace
o alkoholu a o správném zacházení s ním. Další aktivita, kterou
UVDL podporuje už přes 10 let, je
projekt „Pobavme se o alkoholu“,
který je určen pro třináctileté děti,
kterým projekt vysvětluje, co je to
alkohol, proč je určen až spotřebitelům nad 18 let a jaká je první pomoc při předávkování alkoholem.
Velmi často se totiž setkáváme
se situací, že rodiče, kteří mají
hlavní výchovnou úlohu v životě
dítěte, podceňují rizika užívání
alkoholu v dětském věku, zlehčují
jeho působení a často dětem nalévají alkohol při různých příležitostech. Neuvědomují si přitom,
že právě toto chování může mít
pro děti velmi negativní důsledky
a vlastně vytváří u nich předpoklady pro vznik závislostí.
Kromě těchto aktivit všichni
členové dodržují etický kodex,
který zakazuje jakoukoliv podporu nebo zdůrazňovaní nadměrného pití a uvádí zásady, které
je nutné dodržovat při přípravě
reklamy.








hotely
lÁZeŇSKÁ ZAŘÍZeNÍ
reStAurAce
KAvÁrNy
cuKrÁrNy
bAry

Máte již objednané
předplatné časopisu
Svět H&G a novin
Svět HOReCa?
odborné tituly pro horeca trh
ROční předplatné: 660 Kč
• 4x Svět GaStRO&HOtel
• 4x Svět HOReCa

nty
e
d
u
t
pro s 440 Kč
ly
a ško

H&G
svět hotel

SVĚT

svět gastro

Objednat lze na:
1. press Real Group, spol. s r.o.
tel.: +420 776 591 940
e-mail: redakce@1prg.cz
www.svethg.cz

46 news

listopad–prosinec 2019

Úspěchy lidí spojených s CBA:
Živnostník roku i Český Goodwill

V

ýrazných
individuálních
ocenění se na konci října
dočkaly dvě persony spjaté
s Českou barmanskou asociací.
Vedoucí čajové sekce CBA Czech
Teatenders Jiří Boháč se umístil
na třetím místě v pražském kole
soutěže Moneta Živnostník roku
2019, spolumajitel dvou Partner’s barů CBA Honza Vlachynský pak převzal ocenění Český Goodwill 2019 v kategorii Inovace.
Do účasti v soutěži Moneta
Živnostník roku se může přihlásit
jakýkoliv živnostník splňující několik podmínek jako bezdlužnost
a beztrestnost. Zájemci odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh.
Síla a hloubka podnikatelského
příběhu pak rozhodují o postupu
do jednotlivých krajských kol.
Do krajského finále postupuje
celkem 10 živnostníků z každého kraje. Finalisty krajského kola
hodnotí odborná porota, která má

5 až 10 členů a jsou v ní zastoupeny zástupci partnerů, státní správy a podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů.
A právě Jiří Boháč z Czech Teatenders se v pražském krajském
kole umístil na krásném třetím
místě. „První místo – provozovatelka půjčovny dětského oblečení.
Druhé místo – brašnář. Třetí místo
– teatender. Myslím, že to je krásná společnost,“ okomentoval Jiří
Boháč svůj úspěch na facebooku.
To Honza Vlachynský, zakladatel Baru, který neexistuje a Super Panda Circusu, tedy Partner’s barů CBA, získal Firmového
Oscara. Tak nazývají organizátoři
ocenění udílené v anketě Český
Goodwill, v níž se prezentují podnikatelé a firmy, kterých si lidé
váží pro jejich odpovědný přístup
k podnikání a férové jednání.
Slavnostní předávání Firmových
Oscarů se uskutečnilo v pražském
Klementinu, večerem provázel
Jan Rosák.

Honza Vlachynský získal první
místo v kategorii Inovace. Ta je oslavou podnikatelů a společností,
kterým se daří skloubit inovativní
snahy se záměrem rozvíjet tradiční hodnoty, nebo jsou autory zcela
nových a jedinečných produktů
a služeb.
„Tohle ocenění je především
úspěchem celého týmu lidí z baru.
Všech těch 160 kolegů si totiž vybralo složitou cestu – vrháme se
cíleně do věcí, kterým moc nerozumíme, a učíme se za pochodu.
O to krásnější je, když něčeho
dosáhneme. Neuznáváme průměr
a rutinu,“ uvedl Honza Vlachynský, jehož gastronomická skupina
v Brně provozuje pět barů, jeden
hotel a další projekty.
Dalšími kategoriemi byly Tradice, Partner, Mecenáš, Made in
Czechoslovakia a Osobnost. Pořadatelé letos k ocenění obdrželi 99
nominací, z nichž 65 podnikatelů
či společností postoupilo do finále
posuzovaného odbornou porotou.

1.

Jan Šebek

91

2.

Jan Zlámaný

69

3.

Marek Vybíral

45

4.

Tomáš Nyári

41

5.-7.

Daniel Jach

30

5.-7.

Jiří Pácalt

30

5.-7.

Filip Štumper

30

8.

Tomáš Staněk

28

Václav Abraham vybojoval
v Čcheng-tu flairové stříbro

N

ejúspěšnější český flairový barman posledních let
Václav Abraham získal na
letošním koktejlovém mistrovství
světa v Číně další cenný kov do své
sbírky. V čínském městě Čcheng-tu vybojoval ve finále flairového
šampionátu druhé místo.
Český reprezentant ve čtvrtek
7. listopadu uspěl v konkurenci
globální špičky s dobře promyšlenou show a drinkem From Prague
to Chengu ve složení čínská pálenka Baijiu, japonský gin Roku,
likér Peachtree, mix ovocných
pyré Monin, pralinkový sirup Mo-

nin a limetový fresh. Koktejl ozdobil čokoládovým plátkem s jedlým
zlatem, ovocem a květy.
Flairovou kategorii ovládl
finský barman Miika Mehtiö,
třetí skončil Maďar Olivér Hegyi. V klasické kategorii Česko
reprezentoval Robert Weis, cenný kov se mu ale získat nepodařilo. Václav Abraham tak rozšířil
svou sbírku medailí ze světových
šampionátů na tři bronzy a dvě
stříbra.
Více o výroční konferenci IBA
přineseme v příštím vydání Světa
barmanů.
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For Gastro & Hotel? To jsou
čtyři dny plné soutěžení

Průběžná tabulka Czech
Bartenders League

9.

Filip Stránský

26

10.-11.

Martin Straka

25

Od čtvrtka 10. do neděle 13. října se na výstavišti v pražských Letňanech koná další ročník
veletrhu For Gastro & Hotel, jehož tradičním doprovodným programem jsou soutěže juniorských
či profesionálních barmanů, baristů a teatenderů pod taktovkou České barmanské asociace.

10.-11.

Barbora Švihlová

25

Text: Michael Lapčík

12.-13.

Jan Lukas

24

12.-13.

Ivan Sabo

24

14.

Regis Roig-Roux

23

15.

Jakub Zouzal

22

Brandy, čaj
a med. To je
nový Metelka
Tea Spirit

P
Honza Vlachynský (vlevo) je Českým Goodwillem v kategorii Inovace, Jiří Boháč zase bodoval v pražském kole
soutěže Živnostník roku.

Svět barmanů

rvní český čajový likér letos
spatřil světlo světa. Jmenuje se Metelka Tea Spirit a je
společným projektem členů čajové
sekce CBA Czech Teatenders a známého moravského lihovarníka.
„Likér v sobě snoubí chuť gruzínského celolistého černého čaje,
čisté chilské brandy a lipového
medu z Moravy,“ vyjmenoval jediné tři složky likéru vedoucí českých
teatenderů Jiří Boháč. Kromě něj
a Milana Metelky se na zrodu produktu podílel Petr Sič, zakladatel
sdílené čajové zahrady v gruzínském Kvenobani, a Jiří Nenutil,
historik a majitel pražské Čajovny
U Legionáře.
Vůni Metelka Tea Spirit tvoří jiskřivá směsice brandy a medu. První lok přinese květnatost sladkých
hroznů a lipové aleje. Teplo v hrdle
doprovází medové tóny gruzínského čaje, které se po dvou vydechnutích transformují v příjemně
svíravý finiš tančící po patře.
Likér je k dostání v první limitované šarži o počtu 760 lahví na
e-shopu teaspirit.cz a v některých
gastronomických podnicích.

Č

tvrtečního barmanského klání nazvaného Makro Slivovitz Cocktail Competition se zúčastnilo 23 juniorských
barmanek a barmanů ze středních škol
s gastronomickým zaměřením. Jejich úkolem
bylo vytvořit fancy koktejl, přičemž museli použít minimálně 2 centilitry slivovice značek Rudolf Jelínek, Baron Hildprandt či Fleret.
Tematicky se akce nesla v duchu Mezinárodního víkendu slivovice. Účelem eventu připadajícího na poslední říjnový víkend je ocenit práci
českých a moravských destilatérů, již dokážou
z kvasícího ovoce vykouzlit lahodnou poctivou
pálenku. Tohoto tématu se drželi také soutěžící, kteří komisařům prezentovali příběhy svých
drinků spojené s významem slivovice jako jednoho z tradičních národních pokladů.
Nejvíce bodů od odborné komise v konečném součtu za svůj výkon získala Barbora
Kociánová z pražské SSŠG Svídnická. Její
koktejl Seadew obsahuje 2 cl slivovice Fleret,
2 cl likéru Italicus rosalina di Bergamotto, 2
cl yuzu pyré Monin, 1,5 cl Lemon Rantcho sirupu Monin, 1,5 cl vanilkového sirupu Monin
a větvičku rozmarýnu. Jako druhý se v soutěži
umístil Jakub Valenta opět ze SSŠG Svídnická
a na třetím místě skončila Nicola Carajiová ze
SHŠ Bukaschool Most.
Baristé vymýšleli festivalový drink
Letošní seriál soutěží Junior Mistr kávy® o juniorského Baristu roku České barmanské asociace pokračoval v Letňanech svým šestým soutěžním podnikem.
Ke startu se odhodlalo čtrnáct studentů gastronomických a hotelových škol, kteří v daném
časovém limitu připravovali dvě espressa, dvě
cappuccina a dva volné kávové nápoje. Povinnými složkami volného nápoje byly káva Cellini
Caffé Bar Bio Organic Fairtrade Espresso a jeden centilitr likéru Baileys. Drink měli soutěžící
stylizovat jako „outdoor eco café“ a akcentovat
jeho použitelnost například na farmářských trzích nebo hudebních festivalech.
S tímto zadáním se podle konečného součtu
hodnotitelů nejlépe popasoval Ján Fuksa z HA
Ľudovíta Wintera Piešťany. Jeho koktejl pojmenovaný jako Beetroot Bomb se skládá z kávy,
domácího mangoldového sirupu, domácího
broskvového sirupu, likéru Baileys a zázvorového piva. Drink jeho autor dozdobil broskví
a mangoldem.
Na druhé příčce se umístil Ted Zahradil (kávovary.cz), třetí místo obsadila Martina Terezie
Bártová (HŠVP a OA Jeseník).

Nejvíce bodů od odborné komise v konečném
součtu za svůj výkon v soutěži Makro Slivovitz
Cocktail Competition získala Barbora Kociánová z pražské SSŠG Svídnická.

Blind tasting i nealkoholický koktejl
Souběžně s baristy se na pódiu představila také
desítka juniorských teatenderů, a to v rámci
soutěže Matcha Czech Teatenders Cup 2019.
Ti měli splnit hned několik úkolů. Nejdříve
v blind tastingu nálevů správně určit čtveřici
z osmi vybraných čajů. Poté připravit nálev klasického bílého či žlutého čaje, a nakonec připravit
tři porce nealkoholického drinku obsahujícího
Matcha Tea.
Podle hodnocení komisařů se nejvíce dařilo
Janě Večeřové ze SOŠ a SOU Polička. Ta ve svém
koktejlu nazvaném Chilling Drink kromě Matcha
Tea použila domácí klarifikovaný malinový cordial, domácí bezový sirup a jasmínový výluh. Koktejl přizdobila malinovým a bezovým prachem.
Druhý skončil Matej Janíček (HA Ľ. Wintera
Piešťany) a třetí místo obsadila Barbora Vaněrková z ostravské SŠ AHOL.
Reprezentovat budou Andla a Zlámaný
Oba víkendové dny na veletrhu For Gastro
& Hotel patřily národním kolům globální čajové
soutěže profesionálů Tea Masters Cup – v sobotu byla na pořadu disciplína Tea Pairing, neděli
vyplnila kategorie Tea Mixology.
Sobotního čajového klání se zúčastnilo šest
soutěžících. Jejich úkolem bylo vytvořit foodpairingovou kompozici z libovolného čaje
z portfolia společnosti Oxalis a jídla dle vlastního receptu. Účastníci museli přípravu čaje a jídla zvládnout ve čtvrthodinovém časovém limitu,
na servis měli dalších sedm minut.
Nejvyššího bodového ohodnocení od odborné komise se dočkal Honza Zlámaný. Zkušený
teatender v kuchařské části připravil vepřový bok marinovaný v čaji Lapsang souchong
s bramborovo-topinamburovým pyré. Všechny
přítomné pak překvapil ještě druhým chodem
v podobě flambované hrušky s krupičkou a ča-

jem matcha. Na druhé příčce se umístil Jakub
Ryšavý, třetí pozici obsadil Libor Andla.
Nelehké úlohy rozhodčích se zhostili Lukáš
Čížek z restaurace Fusion Vrchlabí, šéfkuchař
na volné noze Tomáš Macal a Ivan Čumíček ze
společnosti Oxalis.
V neděli z pětice účastníků disciplíny Tea Mixology komisaře nejvíc zaujal Libor Andla. Svůj
volný drink nazvaný Indian Summer namíchal
z ginu Bombay Sapphire, agávového sirupu, limetového freshe a domácí fermentované limonády. Tu vytvořil pomocí tibi krystalů, které 48 hodin
kvasily s cukrem, sušenými švestkami a datlemi,
a infuzoval ji čajem Earl Grey a pomerančem.
Druhé místo brala Kateřina Vymazalová
a jako třetí v pořadí skončil Jan Šebek. Mezi zajímavými použitými surovinami diváci v průběhu soutěže registrovali domácí jahodové víno,
čajový cordial či karamelovo-máslový sirup.
Výkony soutěžících posuzoval Petr Kymla z Ultra Premium Brands, koktejlový historik Tomáš
Mozr a novinář Ján Chovanec.
„V rámci letošního ročníku chci vyzdvihnout
především práci obou odborných komisí, protože posoudit párování čaje s jídlem a čajovou
mixologii není nic jednoduchého. Měl jsem také
velkou radost z jejich zpětné vazby – všichni porotci se shodli na tom, že čajové soutěže skýtají
neuvěřitelnou porci potenciálu a rozmanitosti.
O průniku čajových témat do klasické tuzemské
mixologie pak svědčí účast Jana Šebka, špičkového českého barmana, v disciplíně Tea Mixology,“ zhodnotil soutěžní víkend plný čaje vedoucí sekce CBA Czech Teatenders Jiří Boháč.
Vítěze obou disciplín a tím pádem letošní
české reprezentanty Libora Andlu a Honzu Zlámaného tak ještě čeká konfrontace se světovou
špičkou v globálním finále.

Akce CBA ve zbytku roku
2019
13. 11.

Teekanne Czech Teatenders Cup
(Slavkov u Brna, JTC)
13. 11.
Metelka Austerlitz Cup 2019
(Slavkov u Brna, JCC)
15. – 16. 11. Workshop pro pedagogické pracovníky
(Abzac)
19. 11.
Druhé kolo Whisky World Bar Competition
(Praha, CBL)
24. 11.
Winter Flair Bartending Competition
(Abzac, JFC, PFC)
2. 12.
Brněnský vánoční pohár
(Brno, JCC, JMK)
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TOP školní gastro tým mají
v Ostravě-Hrabůvce
Komplexní, náročná a přínosná. Účastníky prověří nejen v individuálních dovednostech, ale také
týmovosti a komunikačních schopnostech. Tak popisují organizátoři a komisaři soutěž MAKRO
HoReCa Pětiboj, jejíž sedmý ročník vyvrcholil ve dnech 10. a 11. října celorepublikovým finále.
Na hodnocení soutěžících se letos poprvé podíleli také komisaři z České barmanské asociace.
Text: Michael Lapčík

Nejlepší drink
ze slivovice? Inspirovaný
rakouským venkovem
Slivovice jako český národní destilát? Domácím soutěžícím tentokrát vypálil rybník
rakouský kolega! Tradiční barmanské klání International Rudolf Jelínek Cup letos
pokračovalo již 19. ročníkem. V úterý 17. září se v areálu vizovické likérky mezi sebou
utkalo 37 soutěžících barmanů z 11 zemí o titul evropského šampiona v míchání koktejlů
z ovocných destilátů. Roli odborného garanta soutěže plnila Česká barmanská asociace.
Text: Michael Lapčík

B

armani letos drinky míchali na téma „Místo, kde žiji“, přičemž museli použít alespoň dva centilitry pětileté Slivovice kosher
z produkce Rudolfa Jelínka. Vítězem se
dle hodnocení nejen odborné poroty, ale i mnohých ze 170 hostů, stal Stefan Haneder z Rakouska. Zkušený držitel řady mezinárodních ocenění
na východ Moravy dorazil s drinkem Golden Forrest obsahujícím kromě slivovice také likér Mozart Chocolate Dry, sirup Monin Black Forrest,
rybízový džus a domácí espumu (bílek, rybízový
a pomerančový džus, čokoládové sušenky).
„Do drinku jsem promítl všechny vjemy, které na člověka zapůsobí, když překročí práh našeho domu ve Freistadtu – městečku ležícím
poblíž česko-rakouské hranice ve spolkové zemi
Oberösterreich. Je to venkovská zelená krajina,
hned za domem rostou květiny a bylinky. Po pár
krocích jste v lese, jehož většina se rozkládá na
českém území,“ popsal vítěz vizovické soutěže
domácí idylku, kterou se nechal inspirovat.
Nezapomněl dodat, že v jeho zahradě roste
i několik slivoní, což mu perfektně zapadlo do
konceptu soutěže, kde se jako báze používá švestkový destilát. „Slivovice je chutná, silná, přírodní. Svou intenzitou vás praští do obličeje. Buď
svůj koktejl vystavíte na její charakteristice, nebo
to raději vzdejte, protože jinak vám drink nebude

fungovat,“ radí Stefan Haneder, jehož domovským barem je Acanto ve zmíněném Freistadtu.
Díky své přirozené extroverzi se nepřehlédnutelný barman soutěží v Česku účastní relativně často – ve Vizovicích se představil podruhé,
mohli jste ho spatřit také v Praze na světovém finále soutěže Mattoni Grand Drink. „Česko jako
blízký soused se mi líbí. Vaše mentalita, bary,
noční život… Není divu, že mám v Česku spoustu kamarádů,“ dodal Stefan Haneder s tím, že
svůj Golden Forrest na závěr posypal zlatým
prachem na důkaz „zlatého přátelství“ mezi Českem a Rakouskem.
Na druhém místě International Rudolf Jelínek Cupu se umístil Marek Vybíral (Black Stuff)
s drinkem Mora, třetí místo patřilo Tomáši Zvolánkovi (Orea Resort Horizont) a jeho koktejlu
Slivkopolitan. Kategorii Nejlepší zahraniční barman vyhrál Štefan Gašparík ze Slovenska (Spirit
Bar Trnava) s koktejlem Dušenka. Cenou Talent
poroty byla oceněna Kamila Šturmová (Americký bar v Obecním domě) za drink Prague Sunset. Jako nejvíce inovativní ocenili porotci koktejl Pošichtovní Jana Zlámaného (Le Valmont).
Kategorii Nejlepší technika vyhrál Jiří Pácalt
(Tretter’s New York Bar) s drinkem Tiger Milk.
Vizuálně se porotě nejvíce líbil koktejl Baynan
Roberta Glosse (Black Angel’s).

„Překvapilo mě velké množství perfektních
drinků, nečekal jsem to. Když si rozebereme
pořadí, tak Stefan byl skutečně nejlepší – je to
výborně komunikující showman, jenž připravil
opravdu dobrý koktejl. Dalších několik míst pak
bylo velmi natěsno s minimálními bodovými rozdíly,“ ohodnotil úroveň soutěže jeden z jejích porotců Michal Ďuriník.
V řadách hodnotitelů zasedla také Martina Peštová, provozovatelka podniků Bar and Books.
Ta ocenila široké zastoupení zkušených barmanů i naprostých nováčků. „Uspořádání takové
soutěže posouvá vnímání Rudolfa Jelínka někam
výš, v mých očích určitě,“ podotkla.
Účastníci se kromě soutěžení mohli zapojit
i do doplňkových aktivit – degustace vizovické
whisky Gold Cock přímo ze sudů, ochutnávky
čajů Oxalis a Zázračných limonád či speed challenge u Red Bull baru. V podvečer se uskutečnil
workshop Tomáše Třeštíka na téma Fotografie
v baru a Petra Horáka Barmani na sociálních
sítích.
Celý den uzavřela soutěž o nejlepší bar, které
se účastnil Šnekoland (Rokytnice nad Jizerou),
Hangár Bar (Praha), 7 hříchů (Brno) a Hemingway Bar (Nitra). Každý z barů nabídl návštěvníkům dva drinky a cenu za Nejlepší bar si odnesl
Šnekoland.

D

o tohoto pozoruhodného
gastronomického souboje se mohou zapojit výhradně týmy studentů ze
středních hotelových škol, středních odborných učilišť a středisek
praktického vyučování v oborech
kuchař-číšník, které nejdříve musejí projít jarními regionálními
koly. Zatímco moderní pětiboj
ve sportovním pojetí zahrnuje
střelbu, šerm, jezdectví, plavání
a přespolní běh, tedy disciplíny
historicky spjaté s vojenským výcvikem, MAKRO HoReCa Pětiboj
studenty prověřuje ve vykostění
kuřete, filetování celého pstruha
a krájení pórku, cibule a brambor.
Z ryze kuchařského klání pak
postupují ty nejlepší kolektivy do
finále, které letos ve čtvrtek 10.
a pátek 11. října hostily prostory
MAKRO Akademie v pražských
Stodůlkách. Finalisty se tentokrát staly týmy pražského učiliště
U Krbu a středních škol v brněnské Charbulově, středočeském
Stochově a Ostravě-Hrabůvce.
Finále už je mnohem komplexnější záležitostí, kdy každý tým
složený z šesti kuchařů a stejného
počtu obsluhujících simuluje provoz v reálné restauraci. Kuchaři
v kuchyni absolvují individuální
soutěžní disciplíny a poté pracují
na hlavním chodu, sestávajícím
z kuřecího masa či ryby, a dezertu.
Jejich parťáci ze servisu mezitím
prostírají stoly a chystají místnost
k obědu či večeři, míchají nealkoholický welcome koktejl a připravují kávu, obsluhují příchozí
hosty, vydávají jídlo z kuchyně
a debarasují stoly po jejich odchodu. To vše pro 24 hostů a 6 komisařů, a hlavně v časovém presu.
„Troufám si tvrdit, že žádná juniorská soutěž vám do profesního
života nedá víc než ta naše. Tady
pracujete naostro, pod dohledem
hostů a komisařů. Navíc kombinovat v jedné soutěži přípravu
pokrmů a jejich následný servis je
unikátní, i když pro středoškolské

týmy z hlediska koordinace obou
stanovišť nesmírně náročné,“ tvrdí manažer MAKRO Akademie
Lukáš Gaudek.
Nejlepší výkon podle komisařů
nakonec předvedli reprezentanti
Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka a získali

tak absolutní titul MAKRO TOP
gastro tým. „Fungovali skvěle.
Byli schopní okamžitě řešit nastalé problémy a komunikovat je
mezi sebou. Naopak u dvou škol
týmový duch moc nefungoval.
V individuálních schopnostech
ale byli soutěžící opravdu dobří

a upřímně říkám, že předčili naše
očekávání,“ hodnotí počínání studentů prezident České barmanské
asociace Aleš Svojanovský, jenž
byl přítomen v řadách komisařů.
V hodnocení samotných kuchařských týmů nenašli přemožitele studenti Středního odborného učiliště gastronomie U Krbu,
nejdokonalejším servisem se prezentovali zástupci absolutního vítěze z Ostravy-Hrabůvky. Nejlepší
baristkou se stala Kateřina Krátká
z Brna, kategorii barmanů ovládl
Jan Janeba ze Stochova a Kuchařský pětiboj nejvíce sedl Štěpánu
Zouzalovi z Prahy.
Ve školách, které se umístily
na medailových pozicích, si nyní
mohou užívat hodnotných výher
– poukázek na nákup zboží v hodnotě dvacet, patnáct, respektive
sedm a půl tisíce korun. Každý
zúčastněný vzdělávací ústav navíc předem obdržel pět tisíc korun
jako příspěvek na nákup tréninkových surovin a stejnou sumu
na dopravu do pražských Letňan,
kde se na místním výstavišti uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže.
Právě zajímavé benefity, a především získávání neopakovatelných zkušeností mají být pro školy
hlavními lákadly také v následujících ročnících pětiboje. „Chceme,
aby učitelé pochopili, že takové
soutěže mají smysl, i vzhledem
k momentálnímu stavu pracovního
trhu gastronomických oborů. Proto ve spolupráci s Českou barmanskou asociací intenzivně oslovíme
všechny dostupné školy s gastronomickým zaměřením a učiníme
pětiboj maximálně prestižním,“
plánuje Lukáš Gaudek.
Dodává, že už v příštím roce
plánují organizátoři soutěž a její
propagaci spojit s kuchařskou celebritou první třídy: „Musíme dětem na gastronomických oborech
nastínit nějakou vizi, aby ve svém
oboru nacházely smysl a chtěly
v něm po škole pokračovat.“

50 rozhovor
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Tomáš Třeštík:

Slivovice jsem vypil kvanta
U široké veřejnosti proslul zejména fotografováním nekonečného zástupu lidí na balkoně
svého bytu, pracuje ale hlavně na reklamních a redakčních projektech. Letos v září se
přední český fotograf Tomáš Třeštík zapojil do hodnocení prvního ročníku barmanské
soutěže World Slivovitz Cup, ve které šlo o vymyšlení drinku z pětileté kosher slivovice
Rudolf Jelínek a zaslání co nejpovedenější fotografie koktejlu pořadatelům (výsledky
soutěže, do níž se zapojilo několik desítek barmanů z celého světa, jsme přinesli již
v minulém čísle). „Člověk nemusí být dobrým fotografem, a stejně může fotit dobře,“ říká
Tomáš Třeštík v rozhovoru točícího se kolem fotografování, alkoholu i sběratelství.
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Myslíte lahve alkoholu.
Mohu je sbírat a zároveň vím, že se neuchlastám.
Mám třeba ve sbírce hezké vzácné tenisky, jejichž
hodnota činí několik desítek tisíc korun. A celou
dobu mě hrozně štve, že si je nemůžu nazout,
protože by potom ztratily hodnotu. To je takový
věčný boj. Kdežto u flašek alkoholu už je mi to
jedno – pěknou láhev si někde vystavím, raduji
se z ní a netoužím ji „vylemtat“. Možná jsem tedy
objevil nový sběratelský segment, kde pro mě
sbírání konečně nebude znamenat utrpení.
Proč sbíráte věci? Z touhy něco vlastnit?
Nutkání dosáhnout kompletní kolekce?
Nebo je to kvůli estetickým kvalitám oněch
předmětů?
To bychom měli probrat s mým psychiatrem
(smích). Mám rád věci. Baví mě o nich přemýšlet, hledat za tím vším řemeslo a lidský um. Je to
forma přicházení věcem na kloub, pronikání do
oborů. Teď mě třeba baví jízdní kola, takže hltám videa a snažím se pochopit rozdíly mezi jejich kategoriemi. Celopéro, nebo hardtail? Proč
karbon? Co je na kterém typu tratě rychlejší?
Vstřebám informace, pořídím si tři kola a zase se
pustím do něčeho jiného. Když to hodně zjednoduším, tak sbírání je diagnóza.
Takže sběratelství jako klíč k poznání?
Zároveň je fér říct, že tak trochu kloužu po povrchu. Mám hezkou sbírku hodinek, ale kdybych

Letos v září se přední český fotograf Tomáš
Třeštík zapojil do hodnocení prvního ročníku
barmanské soutěže World Slivovitz Cup.

se jim věnoval ještě dalších pět let, tak budu mít
super sbírku. Jenže mě mezitím začaly zajímat
tenisky. Těch mám středně velkou sbírku. Stačí
mi jen nakouknout a pak jdu zase dál.
Proč jste vlastně přestal pít?
Potkalo se více motivů. Moje žena téměř nepije,
přestože pochází z Veselí nad Moravou. Děti,
extrémně moc práce… Do toho všeho stárnutí
a zjištění, že alkohol člověku hrozně bere energii.
Co vás napadlo, když vás lidé z Rudolfa Jelínka pozvali do poroty barmanské soutěže?
Přišlo mi to vtipné. Já se takovým spolupracím
nebráním, pokud mi z etických důvodů nejsou
vyloženě proti srsti. Protože z takových bláznivě
znějících akcí jako být porotcem drinků bývají
zajímavé kontakty, poznatky a zkušenosti. Navíc
se snažím žít co nejpestřejší život, vystupovat
z komfortní zóny a poznávat něco nového, a tahle
soutěž tomu přesně odpovídá.
Čím je tedy pro předního profesionála v oboru zajímavá soutěž instagramových fotek
barmanů?
Fotku fakt miluju, žiju tím. Myslím, že fotka se
dá žít. Sbírám o ní knížky, mám jich tisíce. Vedu
osm let obor fotografie na vyšší odborné škole,

Opravdu?
Musíte být hlavně zamilovaní do toho, co fotíte.
Pro příklad si můžu jít opět ke sběratelům. Ti lidi
totiž výborně fotí sbírkové předměty, protože jim
propadli, milují je a nepřemýšlejí často o ničem
jiném. Nejsou fotografové, ale tak nějak do toho
proniknou a jsou schopni nejlépe vyhodnotit,
co vlastně od snímku chtějí. Z toho vyplývá, že
barmani mohou vlastně dělat lepší fotky drinků
než profesionální fotografové. A k tomu, aby se
člověk posunul o level dál, není zapotřebí nic magického. Postačí lampička z IKEA, bílý karton,
a drink už pak vyfotíte relativně hezky. Člověka
stačí jen trochu pošťouchnout. Zvlášť dnes, kdy
oba nosíme v kapse foťák lepší než ten, s nímž
jsem absolvoval státnice na FAMU. Víc techniky k dobré fotce fakt nepotřebujete, v tomhle se
doba obrovsky posunula.
Popište své dojmy ze soutěže. Jak se nakonec barmani z celého světa s fotografováním vypořádali?
Z těch několika desítek snímků mi vykrystalizoval jeden jasný favorit. Ta fotka je o několik
řádů výš, čistá a hezká, na čemž jsme se shodli
i s ostatními hodnotiteli. Obecně se dá říct, že
barmani práci neodflákli a přemýšleli nad ní. Na
to, že nešlo o profesionální fotografy, byla úroveň
snímků vysoká.
Rozhovor vedeme ve Vizovicích, centru
valašské slivovice. Co vy a trnkový destilát?
Vypil jsem ho kvanta. Na „závodní úrovni“ jsem
se ke slivovici dostal na FAMU skrz spolužáka,
který pocházel z Babic u Uherského Hradiště,
a pravidelně nás zásoboval. V druhé vlně mě slivovice zaplavila, když jsem začal jezdit k Radčiným rodičům do Veselí. U jejího tatínka, místního váženého člověka, se jí vždycky sešlo hodně.
Slivovici vnímám jako voňavé, důstojné a sofistikované pití s vazbou na kraj, to se mi líbí.

Pěstujte vlastní byliny,
stáčejte svůj med,
kompostujte!

Z

takže se studenty už docela dlouho řeším jejich
fotky. Bavit se o cizích fotkách mě zkrátka moc
baví. Rozebírat, co je na nich správně, co špatně,
umět jim to vysvětlit tak, aby se z toho nehroutili,
a najít i na blbých fotkách něco dobrého. Navíc
mně to téma – barmani si fotí své drinky – přišlo
zajímavé. Primárně ale člověk nemusí být dobrým fotografem, a stejně může fotit dobře.

namenalo pro vás být v porotě takové soutěže, vzhledem k velmi pestrému výčtu vašich dalších aktivit, něco
výjimečného?
Bylo, už jen z toho paradoxního důvodu, že poslední dva roky zcela abstinuji. K alkoholu mám
ale stále vřelý vztah, vždyť období mezi 18. a 39.
rokem života jsem de facto propařil, takže tahle
soutěžní aktivita pro mě byla velmi příjemná.
Víte, možná to zní pitomě, ale jednou z mých
vlastností je, že propadám čemukoliv, co mě hodně baví. Když se mi začnou líbit staré černobílé
televize, tak jich mám doma za rok osmdesát. Potom se vrhnu na hodinky a nasbírám jich třicet,
než se na ně vykašlu, protože mi do hledáčku přišly tenisky. Tímhle způsobem okolo sebe hromadím spoustu věcí. No a teď jsem konečně objevil
něco, co mě baví, ale už tomu asi nepropadnu.

BUĎTE SVÍ!

Text: Michael Lapčík

SVĚT

BARMANŮ

naši čtenáři:

HOTELY
LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ
RESTAURACE
KAVÁRNY
CUKRÁRNY
VINÁRNY BARY

naši čtenáři:

OBCHODNÍ ŘETĚZCE
PRODEJNY POTRAVIN
PRODEJNY PEČIVA
PRODEJNY MASA
DROGERIE

www.svethg.cz

www.svetobchodu.cz

Kombinace, která se vyplatí!
příjem inzerce:
Jaroslava Chudá, e-mail: chuda@1prg.cz, gsm: 776 591 940
www.1prg.cz
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Hotel
The Hide Flims:

Skrytý
klenot ve
švýcarSkých
horách

14 let

opět se
můžeme těšit na
pivní novinky
a speciály

aktuální
trendy
ve spa
a wellness

Svět barmanů:
Grand Prix cBa:
Jan šebek na
vítězné vlně

na trh
u

VAŠI PARTNEŘI
PRO HORECA TRH

Nyní připravujeme Svět HORECA 8/2019
příjem inzerce: 776 591 940, info@1prg.cz
www.svethg.cz

