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Recenze ovlivní až
94 % nakupujících

Jaké jsou šance
absolventů ?

Náš evropský projekt
zná vítěze

Pražský hotel Marriott
prošel rekonstrukcí

Uživatelské recenze a jejich význam
na výběr objednaného zboží či
konkrétního e-shopu hrají stále větší roli.
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Analýza dat o nezaměstnanosti čerstvých absolventů středních škol ukazuje, že situace se výrazně liší podle
typu školy.
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Interaktivní včelí muzeum, výstavba malé vodní nádrže
s povodňovým parkem, oprava kulturního domu
a revitalizace lesoparku.

Výsledkem rekonstrukce je výrazné rozšíření
hotelu, nově bylo vybudováno 123 pokojů
a apartmánů.

strana 2

		

strana 14

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL
pomůže s restartem
pohostinství v Česku
Veganské večeře
v hotelu
Navzdory stoupající nabídce veganských
jídel restauracích, je pro lidi stravující
se rostlinně pořád obtížné najít hotel,
který je připraven i na veganské strávníky.
strana 12

Baristka McCafé ČR
Lucie Kršková
foto: firemní

Každý chce umět dokonalé latté art, ale
základem je vlastně vůbec umět připravit
správné espresso a kvalitní mléčnou pěnu.
Práci musí mít rád a na zákazníky se těšit.
strana 8

G

astronomie a její přidružená odvětví
patří mezi pandemickou krizí nejpostiženější obory podnikání a jejich podpora je pro další pozitivní vývoj nezbytná.
Restartovat segment HoReCa pomůže i veletrh
hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL. Ten
se uskuteční ve dnech 7. až 9. října 2021 v prostorách výstaviště PVA EXPO PRAHA.
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL je důležitou příležitostí pro tuzemské podnikatele a firmy z oboru
pohostinství pro osobní setkání s odborníky, obchodními partnery i s veřejností. Jak naznačuje
velký zájem mezi vystavovateli, také 11. ročník
veletrhu přinese mnoho zajímavostí, novinek
a podnětů pro podnikatele v pohostinství. Preinzerat_horeca.qxp 10.09.2021 10:40 Stránka 1

zentovat se budou významné firmy ze sekcí technologie, hotelnictví, vybavení hotelů, nábytku,
rezervačních technologií i zabezpečení podniků
a mnoho dalších. Chybět nebudou ani speciality,
potraviny a s nimi spojené ochutnávky. Přestože
veletrhu FOR GASTRO & HOTEL tradičně patřila nedávným požárem poškozená Hala 1, letošní
ročník se přesouvá do jiných prostor a bude ještě atraktivnější pro vystavovatele i návštěvníky.
Konkrétně do nových Hal 4 a 5. Hala 4, do které
budou situovány gastro technologie, přímo navazuje na Vstupní halu II s Kongresovým centrem,
v němž se první den veletrhu uskuteční odborný
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL. Sekce
A a B v hale 5 budou hostit odvětví hotelového
a restauračního vybavení, zatímco sektory C a D
budou věnovány samotné gastronomii.

V rámci doprovodného programu se uskuteční
odborný KONGRES FOR GASTRO & HOTEL,
který se bude konat v Kongresovém sále výstaviště
v první den veletrhu 7. října. Jeho tématem bude
Druhý restart: Spolupráce a peníze v pohostinství.
Kongresem bude rezonovat téma spolupráce oborových organizací při jednáních se státem. Profesionálům přijdou přednášet uznávaní odborníci,
kteří poradí, jak fungovat v ekonomických otázkách, například financování podniku, nebo jak
budovat stabilní tým personálu. Účastníci se také
seznámí s případovou studií o QR platbách, díky
nimž mohou podniky vydělat více. Dozví se i jak
správně postavit byznys plán při otevírání nové
restaurace a mnoho dalších informací klíčových
pro úspěšné podnikání v současné době. Více informací na www.for-gastro.cz.

INZERCE

Better Water.
Better Coﬀee.
Better Business.

International Rudolf
Jelínek Cup
Letošním králem slivovicových koktejlů je
Marek Vybíral z olomouckého baru The
Black Stuff. Stal se totiž vítězem soutěže
International Rudolf Jelínek Cup.
strana 10
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Slavné lázně Evropy
jsou zapsány na Seznam
světového dědictví UNESCO

Čtvrtý ročník soutěže
Náš evropský projekt zná vítěze!

V červenci se mezivládní Výbor pro světové dědictví
na svém 44. zasedání ve Fu-čou v Číně rozhodl zapsat
Slavné lázně Evropy (Great Spa Towns of Europe)
na Seznam světového dědictví UNESCO. Česká republika může slavit, protože na seznam UNESCO přibyla
města z českého takzvaného lázeňského trojúhelníku
– Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Lázně. Dále
uspěly také německé lázně v Baden-Baden, Bad Ems,
Bad Kissingen, rakouské lázně Baden u Vídně, britský
Bath, italské Montecatini Terme, belgické Spa a francouzské Vichy.

V

šechna výše jmenovaná města se sdružila do uskupení Great Spa Towns of Europe právě proto, aby
společně byla „silnější“. Byla pečlivě vybrána z 400
fungujících lázeňských měst, která v Evropě jsou. Už
v tomto měřítku je to pro Františkovy Lázně obrovský
úspěch. Pospolu s dalšími městy ilustrují i západočeské
lázně mnoho atributů velkého lázeňského města a vytváří
tak jedno místo světového dědictví. Žádné z lázeňských
měst by totiž nedokázalo kritéria UNESCO splnit samo
o sobě, avšak v uskupení Slavné lázně Evropy to zvládlo.
Great Spas představují jedinečný kulturní fenomén. Každé
z jedenácti „členských“ měst se rozvíjelo v letech 1700 –
1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů, jejichž
využívání vedlo k inovativnímu přístupu, který kombinoval
unikátní urbanismus, specifickou architektonickou typologii, parkové úpravy a celostní přístup ke zdraví a trávení
volného času v malebné lázeňské krajině.
Zdroj: jedemedolazni.cz

Baileys Apple Pie
Značka Baileys rozšířila své portfolio lahodných smetanových likérů o žhavou podzimní novinku – Baileys
Apple Pie. Tradiční základ v podání Baileys Original
Irish Cream je obohacený o chuť domácího jablečného
koláče a vanilkové zmrzliny. Unikátní kombinace chutí
nabízí dokonalý gurmánský zážitek plný nostalgie,
hřejivých vzpomínek na dětství a především lahodnou
chuť podzimu.

B

foto: baileys

aileys Apple Pie si vychutnáte v mnoha variantách
– nejen jako součást ledové kávy, koktejlů či horké
čokolády, skvěle se hodí také do pečení či jako poleva
zákusků a zmrzliny. Možností využití je nespočet a fantazii
se meze nekladou. Baileys Apple Pie ve vás dokáže probudit vaše hravé já, jehož vynalézavost nezná limitů.
Historie značky Baileys sahá do roku 1974, kdy v Irsku
započala s výrobou lahodného likéru ze směsi místní
smetany a kvalitní irské whisky. V současnosti se výrobky
značky Baileys prodávají ve více než 150 zemích světa
a jsou oblíbené po celém světě. To však nemění nic na výrobních hodnotách značky Baileys, které zůstaly stále
stejně tradiční a poctivé. K výrobě jsou používány lokální
suroviny vysoké kvality. Navíc se každá lahev od Baileys
dodnes vyrábí přímo v Irsku.

Interaktivní včelí muzeum, výstavba malé vodní nádrže s povodňovým parkem, oprava kulturního
domu a revitalizace lesoparku. To jsou podle hlasování veřejnosti vítězné projekty čtvrtého
ročníku soutěže Náš evropský projekt. Čtyři vítězné obce – Hulice, Vernířovice, Horní Lhota
a Orlová – si mezi sebou rozdělí výhru 180 tisíc korun na uspořádání obecních slavností.
TEXT: BMPR FOTO VČELÍ SVĚT

V

soutěži, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise
v ČR, spolu soupeřily projekty
spolufinancované z fondů EU.
O vítězích rozhodovala široká veřejnost v internetovém hlasování, jehož
se zúčastnilo přes osm a půl tisíce lidí.
Do soutěže bylo přihlášeno 49 projektů
obcí, měst a městských částí z celé České
republiky.
Absolutním vítězem čtvrtého ročníku
soutěže se stala obec Hulice ve Středočeském kraji s projektem „Včelí svět
v Hulicích – návštěvnické centrum“.
Projekt citlivé rekonstrukce sto let staré
budovy bývalé obecné školy na interaktivní muzeum byl dokončen v roce 2012
a stal se unikátním v České republice
i ve středoevropském prostoru. Zdejší
expozice představuje hravým a neotřelým způsobem život včel a upozorňuje
na jejich nezastupitelnou roli v přírodě.
„Nápad vybudovat v Hulicích Včelí svět
přišel v roce 2008. Dominantou obce je
budova bývalé obecné školy z přelomu
19. a 20. století. Hledali jsme její účelné
využití a možnost rekonstrukce a v široké škále názorů vyhrálo vybudování
ojedinělé expozice. Účelem bylo vytvořit
svět podle včely a co nejvíce přívětivou
formou vtáhnout návštěvníky, především
dětské, do života včel,“ uvedl Martin Kapek, starosta obce Hulice.
„Architektonicky se prostor podařilo
skvěle vyřešit. Při vší náročnosti stavby jsme měli štěstí na skvělou partu lidí
od architektů až po zhotovitele interiéru,
kteří přestavbu nebrali jen jako práci, ale

výrazně otiskli do projektu i svoje srdce.
A o to nám šlo. Těší nás, že bývalá obecná
škola, současný Včelí svět, nadále slouží
ke vzdělávání, získávání nových rozhledů
a pokračuje v duchu tradice našich předků,“ doplnil Kapek. Projekt včelí expozice vznikl i díky dotaci z fondů EU ve výši
téměř 11 milionů korun.
Druhé místo v soutěži získaly Vernířovice z Olomouckého kraje s projektem
„Revitalizace Merty a Ztraceného potoka s povodňovým parkem“. I díky spolufinancování EU ve výši 4,75 milionu
Kč došlo v obci k výstavbě malé vodní nádrže a revitalizaci nivy. Obec dále vybudovala nové boční koryto s regulovaným
průtokem vody či nové tůně a na březích
dala vysázet vhodné dřeviny.
Na třetím místě se umístila obec Horní Lhota ze Zlínského kraje – veřejnost
v soutěži zaujala díky revitalizaci zdejšího kulturního domu. Ten byl postaven
v 60. letech, v minulosti byl prodán a následně se do vlastnictví obce dostal zpět,
avšak ve zchátralém stavu. I za pomoci
dotace 1,5 milionu Kč byl úspěšně zrekonstruován, zateplen a vybaven novým
plynovým kotlem. Nyní je středobodem
kulturního života obce, která v loňském
roce oslavila 600 let od svého založení.
Speciální cena za nejvíce hlasů v soutěži
pak putuje do Orlové v Moravskoslezském kraji. Ta uspěla s projektem na revitalizaci místního lesoparku. Jejím výsledkem je například úprava koryt vodních
toků, obnova studánky, oprava mostu,
vybudování venkovního hřiště či rekonstrukce veřejného osvětlení a lesních

cest. Obyvatelé Orlové tak i díky dotaci
v objemu 2 milionů Kč získali další možnost pro aktivní využití volného času.
„O přínosu fondů EU se moc nemluví
a ani občané často nevědí, jak evropské
peníze jejich obci konkrétně pomáhají.
Přitom – jak ukazuje naše soutěž – existuje celá řada projektů, na které mohou
být obce právem hrdé,“ vysvětlila za organizátory soutěže Pavlína Žáková ze
Zastoupení Evropské komise v ČR a dodala: „Jsme rádi, že je soutěž populární.
Organizujeme ji již čtvrtým rokem a každý rok se hlásí se svými projekty další
a další obce. Letos se rovnoměrněji zapojily obce z celého území České republiky,
nicméně přesto stále zůstávají Morava
a Slezsko v soutěži o něco aktivnější.“

“
Absolutním vítězem čtvrtého
ročníku soutěže se stala obec Hulice
ve Středočeském kraji s projektem
„Včelí svět v Hulicích – návštěvnické
centrum“. Projekt citlivé rekonstrukce sto let staré budovy bývalé obecné
školy na interaktivní muzeum byl
dokončen v roce 2012 a stal se unikátním v České republice i ve středoevropském prostoru.

www.svethg.cz
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Česká republika získala
známku bezpečné turistické
destinace Safe Travels
Stamp
Česká republika získala mezinárodní známku „Safe
Travels Stamp“ udělovanou Světovou radou cestovního ruchu – World Tourism & Travel Council (WTTC)
a pyšní se statutem bezpečné destinace. O známku
žádala za destinaci Česká republika národní centrála
cestovního ruchu CzechTourism, která na základě
podkladů od Hospodářské komory ČR, oborových
asociací a Ministerstva zdravotnictví ČR vypracovala
soubor preventivních bezpečnostních a hygienických
doporučení pro jednotlivá odvětví cestovního ruchu,
závazných pro získání známky Safe Travels.

foto: radegast

P
Titul Radegast Mistr Výčepní 2021
vybojovala Tereza Novotná z Olomouce
Správně ošetřené a načepované pivo? To byla hořká výzva pro
všechny hospodské a výčepní v soutěži Radegast Mistr Výčepní
2021. Titul z celostátního klání mistrů výčepního řemesla získala
Tereza Novotná z olomoucké Radegastovny u Fleka, která
ve finále porazila 13 soupeřů. Sedmý ročník soutěže hostila
Pivnice Harcovna v Rožnově pod Radhoštěm.

S

ládci Pivovaru Radegast se pečlivě a pravidelně věnují hospodským, aby ve svých provozovnách
čepovali a servírovali hostům
pivo v té nejlepší kvalitě. „Dennodenně se snažíme pomáhat hospodským se
správným skladováním a čepováním našeho piva. Jde nám o to, aby bylo všude
stejně dobré, jako u nás v pivovaru,“ říká
Ivo Kaňák, manažer Pivovaru Radegast.
Zvyšovat prestiž výčepního řemesla, které je součástí tradiční české a moravské
pivní kultury, pomáhá také soutěž Radegast Mistr Výčepní. Sedmý ročník celostátní soutěže ovládla Tereza Novotná,
jejíž domovskou hospodou je Radegastovna u Fleka v Olomouci. Putovní dřevěná socha boha Radegasta je tak ve správných výčepních rukou. Vítězka si odnesla

také 30 000 Kč a 10 sudů piva Radegast
pro svoji provozovnu. Druhé místo si
„vyčepoval“ Daniel Kubíček (Knihovna
Assen, Ostrava) a na třetí stupínek se
probojovala Jana Kludková (Pískovna
Assen, Ostrava).
A co všechno museli soutěžící zvládnout,
aby mohli usilovat o titul mistra výčepního? Čekaly na ně například znalostní
testy nebo praktické zkoušky za pípou.
„Sledovali jsme u finalistů, jak umí načepovat pivo otočným i pákovým kohoutem, jak si dovedou připravit výčep
nebo zda dostatečně čistí pivní sklenice.
Hodnotili jsme také správné servírování
nebo komunikaci s odbornou porotou,
která v tomto případě modelovala běžného hosta v hospodě,“ vysvětluje Roman
Šolc, obchodní sládek Pivovaru Radegast a předseda odborné poroty soutěže.
K finálovým soubojům v Pivnici Harcovna v Rožnově pod Radhoštěm nastoupilo
sedm mužů a stejný počet žen. Desítky
lidí fandily výčepním mistrům přímo
na místě, další stovky lidí sledovaly živý
přenos finálových soubojů na Facebooku
Pivovaru Radegast.

odnikatelé a asociace v cestovním ruchu mohou
o udělení známky Safe Travels žádat od 1. října 2021
prostřednictvím registračního formuláře webových
stránkách agentury CzechTourism. Zde naleznou také
doporučení a z nich vyplývající zásady, pravidla a podmínky používání známky Safe Travels pro jednotlivá odvětví
(např. maloobchodní prodejny, hotely, restaurace, sauny,
koupaliště, golfové areály, kina, lanové dráhy a další), které
se odesláním formuláře zaváží dodržovat. Udělení i užívání
známky Safe Travels je zdarma. Dodržování závazných
zdravotních a hygienických norem v provozech a podnicích bude formou mystery shoppingu provádět externí
dodavatel.
„Známka Safe Travels Stamp je podobně jako iniciativa
Otevřeno napořád založena na systému samoregulace,“
říká Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism a dodává:
„Oba naše projekty pomůžou nejen k tomu, aby zůstalo
otevřeno napořád, ale i přilákání zahraničních turistů. Když
se dnes podíváte na rezervační portály, vidíte, že některé
hotely mají již do svých profilů vloženou známku Safe
Travels. Věřím proto, že získání známky bude pro české
podnikatele důležitá konkurenční výhoda.“
Safe Travels Stamp – Známka Safe Travels je oceněním
pro destinace a společnosti po celém světě, které přijaly
globální standardizované doporučení SafeTravels v oblasti
zdraví a hygieny. Tato známka pomůže cestovatelům
rozpoznat země a společnosti po celém světě, které tyto
celosvětově standardizované normy „bezpečného cestování“ implementovaly.

Světová rada cestovního ruchu je celosvětovou autoritou
v oblasti ekonomického a sociálního přínosu cestovního
ruchu. WTTC podporuje udržitelný růst odvětví cestovního ruchu, spolupracuje s vládami a mezinárodními institucemi na vytváření pracovních míst, podpoře exportu
a prosperitě. Členy Rady jsou předsedové, prezidenti a generální ředitelé předních světových soukromých podniků
cestovního ruchu.
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Z prodeje na MALLu mohou
těžit obchodníci všech
velikostí i zaměření
Obchodníci si i vlivem pandemie stále více uvědomují, že spoléhat jen na vlastní e-shop s omezeným dosahem
může být velkou chybou. Řešení a cestu, jak oslovit nové miliony zákazníků doma i v zahraničí, přináší
program MALL Partner, který navíc nyní nabízí první tři měsíce prodeje bez poplatku. Jak na největším českém
marketplacu začít prodávat? A pro koho je tržiště vlastně určeno? Přinášíme rozhovor s Jakubem Kováčem,
ředitelem programu MALL Partner.

foto: samphoto

TEXT A FOTO: MALL

Turismus v Praze
se pomalu nadechuje
Praha za druhý kvartál tohoto roku, tedy období
od dubna do června, pocítila v rámci příjezdového
cestovního ruchu mírné zlepšení. Praha, stejně jako
loňský rok ve druhém kvartálu, přivítala zejména domácí turisty a návštěvníky z okolních zemí. Do Prahy
dorazilo podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ)
252 427 hostů.

V

rámci postupného rozvolňování vládních nařízení
na jaře docházelo i k postupnému návratu k cestování. Praha je však i nadále na 11,3 procentech
roku 2019. Ve srovnání s minulým rokem je návštěvnost
metropole v tomto období podle údajů ČSÚ mnohem
příznivější. Do metropole dorazilo dvakrát více hostů. 
Průměrná doba přenocování činí 2,1 noci a mírně se tak
zkrátila oproti roku 2019.
„Těší mě, že letošní novinky v programu V Praze jako
doma zaujaly řadu tuzemských návštěvníků, kteří se rozhodli přijet do hlavního města na dovolenou, stejně tak že
v ulicích metropole už je zase slyšet francouzština nebo
němčina,“ říká Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch a dodává: „Díky stabilnější epidemické situaci
přivítají kulturní akce po dlouhé době zase své návštěvníky a věřím, že právě i kultura pomůže rychleji nastartovat
turismus v Praze i celé republice.“

Nejvíce turistů dle zveřejněných dat do metropole míří
z tuzemska. Do hlavního města v období od dubna
do června dorazilo 158 474 domácích hostů. Poměr hostů
z tuzemska se díky úbytku zahraničních turistů zvýšil
na 63 % oproti běžným 15 % z minulých let. Dále do Prahy
míří převážně lidé ze sousedních zemí, zejména pak z Německa. Absencí turistů ze Spojených států, Velké Británie
a asijských států hlavní město i nadále trpí. Za normálních
okolností dorazí ročně z těchto zemí okolo 20 % návštěvníků. V současné chvíli se jedná o pouhá dvě procenta.
„Jsme rádi, že se konečně pozvolna lidé vracejí k cestování a pozitivně vnímáme fakt, že stále více domácích
turistů míří i do hlavního města. V současné chvíli i díky
programu V Praze jako doma do metropole přicestovalo během července více než 30 tisíc návštěvníků, což
je z našeho pohledu poměrně slušné číslo,“ vysvětluje
předseda představenstva Prague City Tourism František
Cipro. Podle zástupců Prague City Tourism se tento rok
bude jednat primárně o turisty z evropských destinací.
„Už v tuto chvíli jednáme s Asociací hotelů a restaurací ČR
o masivní kampani, díky které chceme do Prahy přilákat
turisty, kteří do Prahy přijedou za kulturou, historií a kvalitními službami a tudíž v Praze utratí i více peněz. Budeme
tím naplňovat novou strategii cestovního ruchu a podporovat tak jiný typ turismu než alkoturistiku, se kterou se
metropole dlouhodobě potýkala,“ dodává Cipro.
Zdroj: Prague City Tourism

Pro koho je prodej na tržišti MALLu
vhodný?
Z prodeje na MALLu mohou těžit obchodníci všech velikostí i zaměření. Mezi
našimi dlouhodobými partnery jsou jak
malí lokální podnikatelé, kteří chtějí držet krok s dobou a tržiště pro ně znamená
snazší cestu na internet, tak velké značky
s vlastními e-shopy, kterým MALL Partner otevírá dveře k novým zákazníkům
nebo do zahraničí. Snažíme se být přívětivou platformou a dát šanci každému,
kdo má zákazníkům co nabídnout.
Spousta malých podnikatelů nemá
na online prodej dostatečné technické zázemí. Do jaké míry s tímto dokážete pomoci?
Nejmenší obchodníci mají možnost své
zboží zalistovat ručně, takže ani nepotřebují vlastní e-shop. Stačí v jednoduchém
webovém rozhraní vyplnit popisek zboží
a nahrát obrázky. Ti, kdo již prodávají
na vlastním e-shopu, se mohou díky širokým možnostem integrace na MALL
snadno napojit a rozšířit tak své prodejní
kanály.
Obchodníkům jsme schopni poskytnout
jak technologii a rozsáhlou infrastrukturu včetně široké sítě výdejních míst, tak
i pomoc se zákaznickou péčí a marketingem či potřebnou asistenci a konzultace.

“

Slovensko, kam navíc umíme plně zajistit i dopravu, Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko, kde je MALL jedničkou na trhu
a českým obchodníkům se zde velmi daří.

Nejmenší obchodníci mají možnost
své zboží zalistovat ručně, takže ani
nepotřebují vlastní e-shop. Stačí
v jednoduchém webovém rozhraní
vyplnit popisek zboží a nahrát obrázky. Ti, kdo již prodávají na vlastním e-shopu, se mohou díky širokým
možnostem integrace na MALL
snadno napojit a rozšířit tak své
prodejní kanály.

Co musí obchodníci splňovat, aby jim
bylo umožněno prodávat i za hranicemi?
Vstup na zahraniční trh je dostupný všem
obchodníkům na MALLu a zájem o něj
je velký. Přes hranice již putuje více než
čtvrtina objednávek z partnerského prodeje. Třeba ve Slovinsku tržiště MALLu
meziročně vyrostlo o 1 000 %, přičemž
polovina obchodníků pochází z České
republiky.

Proč by měl obchodník využívat marketplace, když má vlastní e-shop, který mu funguje?
Většina našich partnerů využívá k prodeji
jak tržiště, tak i vlastní e-shop. Zatímco
na samotném e-shopu nakupují nejčastěji stálí zákazníci, MALL Partner pro
obchodníky znamená příležitost, jak se
snáze dostat k těm zákazníkům, které se
jim dosud nedařilo oslovit. Z dat, které
máme k dispozici, vyplývá, že cílové skupiny jednotlivých prodejních kanálů se
vzájemně nepřekrývají.

Obchodníci svou značku často budují roky. Proč by se jí měli vzdát a začít
prodávat jménem MALLu?
Obchodníci u nás prodávají pod vlastní
značkou. Ačkoliv jsou produkty od všech
prodejců zalistovány v jediné nabídce,
u zboží je vždy jasně vidět, kdo ho prodává, a každý prodejce u nás má vlastní
stránku. Uvědomujeme si, jakou důležitost pro obchodníky vlastní značka má,
a její používání proto nijak neomezujeme. O procesy, jako je balení zboží, se
navíc obchodníci starají sami, takže není
výjimkou, že do balíčků přidávají například vlastní průvodní informace a se svou
značkou tak dále pracují. (PR)

Tržišti se zároveň daří i za hranicemi.
Dlouhodobě silným trhem je sousední

www.svethg.cz
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11. MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE

7.– 9. 10. 2021

www.for-gastro.cz

Jak oživit krizí zasažený segment pohostinství?

Pomůže i veletrh FOR GASTRO & HOTEL
Gastronomie a její přidružená odvětví patří mezi pandemickou krizí nejpostiženější obory podnikání a jejich podpora
je pro další pozitivní vývoj nezbytná. Restartovat segment HoReCa pomůže i veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL, který se uskuteční ve dnech 7. až 9. října 2021 na výstavišti
PVA EXPO PRAHA.

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL bude očekávanou a důležitou příležitostí pro tuzemské
podnikatele a firmy z oboru pohostinství pro
osobní setkání s odborníky, obchodními partnery i s veřejností. Také letos na podzim uvede
novinky a technologie a přinese doprovodný
program včetně odborného kongresu.
Jak naznačuje velký zájem mezi vystavovateli,
také 11. ročník veletrhu konající se v Hale 1 letňanského výstaviště přinese mnoho zajímavostí, novinek a podnětů pro podnikatele v pohostinství. Prezentovat se budou významné firmy
ze sekcí technologie, hotelnictví, vybavení hotelů, nábytku, rezervačních technologií i zabezpečení podniků a mnoho dalších. Chybět nebudou ani speciality, potraviny a s nimi spojené
ochutnávky.

GASTRO_21_258x345_PR.indd 1

Například společnost Blažek Gastro přiveze
na veletrh novinku od španělské firmy MIBRASA a předvede pečení v troubě i na grilu v podání španělského profesionála. Firma JIPA International zase představí multifunkční zařízení
pro gastro provozy a své nejnovější produkty
uvede jedna z nejznámějších českých porcelánek G. Benedikt 1882.
Chutný i praktický program
Veletrh přinese zajímavý doprovodný program,
připravena bude například programová scéna
novinek a trendů nazvaná GASTRO TOUR, nebudou chybět zajímavosti z dílny Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Nejvýznamnějším bodem
doprovodného programu však bude odborný
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL, který se

bude konat v Kongresovém sále výstaviště
v první den veletrhu 7. října.
Jeho stěžejním tématem bude Druhý restart:
Spolupráce a peníze v pohostinství. Kongresem
bude rezonovat téma spolupráce oborových organizací při jednáních se státem. Profesionálům
přijdou přednášet také uznávaní odborníci, kteří
poradí, jak fungovat v ekonomických otázkách,
například financování podniku nebo jak budovat stabilní tým personálu. Účastníci se také seznámí s případovou studií o QR platbách, díky
nimž mohou podniky vydělat více. Dozví se i jak
správně postavit byznys plán při otevírání nové
restaurace a mnoho dalších informací klíčových
pro úspěšné podnikání v současné době.
Více informací o veletrhu najdete na:
www.for-gastro.cz

13.07.2021 10:16
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Nejlepším českým světlým
ležákem 2021 je ZUBR Gradus

Zleva: Petr Kostelecký, Josef Vávra, Vojtěch Grecman

Kompletní výsledky degustační soutěže

ČESKÉ PIVO 2021

Zleva: Vladimír Zika, Nataša Rousková, Petr Kostelecký,
Miroslav Toman, Martina Ferencová, František Šámal

Zleva: Michal Zimola, Luděk Reichl, Josef Vávra

Zleva: Petr Kwaczek, Vojtěch Grecman, Michal Voldřich,
Jiří Kovář

Dvacátý první ročník degustační soutěže ČESKÉ PIVO byl rekordní na počet přihlášených vzorů
a počet oceněných pivovarů. Porota pod notářským dohledem hodnotila celkem 83 přihlášených
vzorků v šesti kategoriích. Nejprestižnější kategorii Světlý ležák ovládly pivovary skupiny PMS
Přerov Zubr, Litovel a Holba. V tmavých pivech a ochuceném nealkoholickém pivu se dařilo Rodinnému pivovaru Bernard, nejlepší nealko neochucené je z pivovaru Protivín. Výsledky soutěže byly
slavnostně vyhlášeny 22. září 2021 na Svatováclavské slavnosti, kde byly oficiálně zahájeny Dny
českého piva naražením sudu s vítězným ležákem.
TEXT A FOTO: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN

V

letošním ročníku se soutěžilo v těchto kategoriích
Světlý ležák, 11% světlý ležák, Světlé výčepní pivo,
Tmavé pivo, Nealkoholické pivo neochucené a Nealkoholické pivo ochucené. Porota tvořená z pivovarníků,
pedagogů a odborníků z Chmelařského institutu a Státní zemědělské a potravinářské inspekce hodnotí především senzorické
vlastnosti piva, konkrétně vzhled, barvu, chuť, vůni a texturu.
Stejně jako v loňském roce byla i letos soutěž, s ohledem na mimořádnou situaci spojenou s pandemií COVID-19, realizována
jako jednokolová. Degustace probíhaly ve dnech 30. 6. a 1. 7.
2021.
„Piva, která obstojí v této prestižní degustační soutěži,
jsou pro konzumenty zárukou nejvyšší kvality a vytříbeným chuťovým zážitkem,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. „Jsme
rádi, že se nám i za současné situace podařilo zrealizovat

dvacátý první ročník degustační soutěže ČESKÉ PIVO, jejímž garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.“
Nejlepším světlým ležákem je ZUBR Gradus
V prestižní kategorii světlých ležáků se na prvním místě umístil dvanáctistupňový ZUBR Gradus z produkce Pivovaru Zubr.
Druhé místo patří Pivovaru Litovel a ležáku Litovel PREMIUM.
Třetí příčku obsadila HOLBA Premium z Pivovaru HOLBA.
Nejlepší 11% světlý ležák letos uvařil Pivovar HOLBA
HOLBA Šerák se stal letošním vítězem kategorie jedenáctistupňových piv, když si oproti loňskému roku polepšil hned o dvě
příčky. Druhou příčku obsadil Rodinný pivovar Bernard a BERNARD KVASNICOVÝ LEŽÁK 11. Na třetím místě bodoval
PARDUBICKÝ PIVOVAR VILÉM z Pardubického pivovaru,
a.s.

SVĚTLÝ LEŽÁK
1. ZUBR Gradus; Pivovar ZUBR, a.s.
2. Litovel PREMIUM; Pivovar Litovel a.s.
3. HOLBA Premium; Pivovar HOLBA, a.s.
11% SVĚTLÝ LEŽÁK
1. HOLBA Šerák; Pivovar HOLBA, a.s.
2. BERNARD KVASNICOVÝ LEŽÁK 11;
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
3. PARDUBICKÝ PIVOVAR VILÉM;
Pardubický pivovar a.s.
SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO
1. ZUBR Classic; Pivovar ZUBR a.s
2. Velkopopovický Kozel 10; Pivovar Velké Popovice;
Plzeňský Prazdroj, a.s.
3. STAROPRAMEN SMÍCHOV;
Pivovary Staropramen s.r.o.
TMAVÉ PIVO
1. BERNARD ČERNÝ LEŽÁK 12; Rodinný pivovar
BERNARD a.s.
2. GRANÁT Tmavý ležák; Pivovar Černá Hora, a.s.
3. Postřižinské pivo Tmavý ležák;
Pivovar Nymburk spol. s r.o.
NEALKOHOLICKÉ PIVO NEOCHUCENÉ
1. Lobkowicz Premium Nealko; Pivovar Protivín a.s..
2. BAKALÁŘ NEALKO ZA STUDENA CHMELENÝ;
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
3. Litovel FREE; Pivovar LITOVEL a.s.
3. BIRELL ZA STUDENA CHMELENÝ; Pivovar
Gambrinus; Plzeňský Prazdroj a.s.
NEALKOHOLICKÉ PIVO OCHUCENÉ
1. BERNARD S ČISTOU HLAVOU ŠVESTKA;
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
2. Litovel ŘEZANÝ CITRON NEALKO;
Pivovar Litovel a.s.
3. Litovel POMELO; Pivovar LITOVEL a.s.

www.svethg.cz
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Palírna Legendario k příležitosti
svého 75. výročí uvedla na trh
novinku
Kubánská palírna Legendario k příležitosti svého 75. výročí uvedla
na trh novinku – růžový rumový likér Ronssé Punch au Rhum s dotekem
zralých jahod. Legendario se při výrobě inspirovalo nejen tradičními
kubánskými recepty a svou pětasedmdesátiletou tradicí v produkci
prvotřídních nápojů, ale také rostoucí celosvětovou oblibou růžového
alkoholu. Novinka cílí převážně na publikum, které je již přesyceno
jalovcové chuti v růžových ginech.

L

egendario Ronssé je vysoce kvalitní
rumový likér vyrobený z cukrové třtiny,
který je dochucován zralými čerstvými
jahodami. Vyniká svou jemnou chutí s výraznými tóny jahod a dlouhotrvajícím
citrusovým závěrem. Na první pohled vás
zaujme svou jasně růžovou barvou a jednoduchým elegantním designem lahve, který se
nijak nevymyká ikonickému vzhledu značky
Legendario a tak elegantně doplňuje řadu stávajících produktů.
Značka Legendario vyrábí kubánské rumy již
od roku 1946. Ve své 75. leté historii se od počátku až po současnost drží přísných tradičních receptur, podle kterých vyrábí vysoce

kvalitní rumy z těch nejlepších surovin v samotném srdci Havany. Je známá svým jedinečným rozinkovým rumovým likérem Elixir
de Cuba, světové oblibě ale se těší i Legendario Aňejo 9y či Legendario Dorado 5y. Všechny rumy z portolia značky Legendario se pyšní
kvalitními surovinami v bio kvalitě a nezaměnitelnou komplexní chutí, ve které se zrcadlí
tradiční kubánské postupy. Na rozdíl od ostatních kubánských rumů vyniká Legendario
hustotou a sladkou chutí. Nové Legendario
Ronssé se přidává k sekci růžových destilátů,
které v posledních letech zaznamenávají velký trend a oblibu mezi konzumenty po celém
světě. Oslavte 75. výročí značky Legendario
se žhavou novinkou, růžovým rumem Ronssé.

Tipy na míchané drinky
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Výhody online kampaní:
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Měřitelnost zásahu
Jasně definované publikum
Přijatelná cena
Možnost zaklíčovat hypertextové odkazy

foto: legendario

Více
informací:

Ronssé Tonic

Pink Moon

Vysokou sklenici naplňte ledem, přilijte 4cl
Legendario Ronssé Punch au Rhum, dolijte
15-20 cl vašeho oblíbeného tonicu a zastříkněte 2 střiky Angostura. Na závěr můžete
dozdobit čerstvými jahodami, malinami
a mátou.

Vysokou sklenici naplňte ledem, přilijte 4 cl
Legendario Ronssé Punch au Rhum a poté
dolijte 1-2 cl džusu zelené jablko a 15 cl brusinkovým džusem. Na závěr ozdobte jablkem.

Jaroslava Chudá
gsm: + 420 776 591 940
e-mail: chuda@1prg.cz

@svetgastrohotel
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Pokud se rozhodnete být baristou
v našich kavárnách, vše vás naučíme
Máte na starosti školení baristů McCafé
v rámci celé České republiky, což musí být
časově náročné. Jak často tréninky probíhají a co musí barista ve vaší společnosti
ovládat?
Nějaký čas to vyžaduje, ale pokud to má přínos,
tak mi tato činnost dává vždy smysl. Trénink
nestojí jen na mě, v každé restauraci máme
trenéry, pozice barista Master, kteří se věnují
nováčkům v kavárně, ale také dávají zpětnou
vazbu na práci zkušeným členům týmu. Já trénuji baristy, kteří již mají základní informace
k jejich práci a pracuji na jejich dalším rozvoji
a motivaci. Trénink je nekončící proces, takže
i po mém školení je neustále potřeba se tréninku a vzdělávání baristů věnovat.
Restauracím jsem k dispozici kdykoli po domluvě, setkání s baristy trvá přibližně 6 hodin.
Závisí na dovednostech v dané restauraci.
Pokud se rozhodnete být baristou v našich
kavárnách, vše vás naučíme, nemusíte umět
kávu připravit, důležité je, že se to chcete naučit a bude vás práce bavit. Barista by měl být
komunikativní, pozitivně naladěný, empatický,
kreativní, samostatný.

Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný barista a do jaké míry ovlivňuje
nákupní chování zákazníků? Baristka a konzultantka McCafé ČR Lucie
Kršková nám v rozhovoru pro noviny Svět HORECA představila svou
profesi, pohovořila o úrovni baristů v Česku a možnostech dalšího
vzdělávání.

Z kterých plantáží dovážíte kávu pro McDonald‘s Česká republika?
Naše zrna pochází z plantáží Jižní a Střední
Ameriky, jedná se o blend zrn kávy Arabika.

Jaké jsou podle Vás obecné nedostatky baristů v Česku?
Každý chce umět dokonalé latté art, ale základem je vlastně vůbec umět připravit správné
espresso a kvalitní mléčnou pěnu. Dále je to
určitě i to, že tu práci musí mít rád a na zákazníky se těšit. Je potřeba si každý den uvědomovat, že atmosféra v restauraci a to, jak se
zákazník během návštěvy cítí, se projeví v jeho
další návštěvě.

Které teplé nápoje se těší u vašich zákazníků největší oblíbenosti?
Naši zákazníci preferují Espresso Grande (větší černá káva) a dlouhodobě nejprodávanějšími mléčnými nápoji jsou klasické cappuccino
a latté. Mají zhruba 30% podíl na všech kávových produktech.

Kde pro svá školení čerpáte informace
a inspiraci?
Moje práce je i můj koníček, což je právě výhoda, že i já sama se ráda o kávě dozvídám nové
informace a vím, že je stále se co učit. Jsem
v kontaktu s odborníky z kávového světa jako
je např. Roberto Trevisan – zakladatel Kávové

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, LUCIE KRŠKOVÁ FOTO: FIREMNÍ

www.svethg.cz
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“

klovaného a certifikovaného papíru, za své
zákazníky i dodavatele třídíme veškerý odpad
a posíláme jej k dalšímu zpracování, plastové
nádobí jako kelímky, brčka a příbory jsme nahradili papírovými a dřevěnými. Např. kávový
lógr jsme si letos nechali otestovat a díky tomu
víme, že je velmi kvalitní a využitelný k materiálové recyklaci a nyní hledáme vhodné způsoby, jak jej dále využívat.

Konkurence ve světě kaváren je velká, jak
už větší kávové řetězce, tak i menší kavárny. Naše výhoda je, že stále nabízíme kvalitní kávu za lepší cenu než konkurence.
Spousty zákazníků však navštěvuje naše
provozovny kvůli baristům, kteří jim dají
úsměv a připraví oblíbenou kávu.

asociace a Školy kávy v ČR. Na školení jsem
byla i u Petry Veselé – první česká baristka
a nebo třeba u pana Jiřího Čady, což je Ambasador & Master Barista SCA z Nestlé Professional. Samozřejmě sleduji různé kávové portály, Instagram aj.

Kdyby jste měla srovnat kvalitu vaší kávy
s konkurencí - kde jsou vaše silné stránky?
Konkurence ve světě kaváren je velká, jak už
větší kávové řetězce, tak i menší kavárny. Naše
výhoda je, že stále nabízíme kvalitní kávu
za lepší cenu než konkurence. Spousty zákazníků však navštěvuje naše provozovny kvůli
baristům, kteří jim dají úsměv a připraví oblíbenou kávu. Baristi dostávají informace pro
jejich práci a pilují si své dovednosti v rámci
workshopů nebo i na interní soutěži Barista
CUP. Samozřejmě, že kávu připravujeme pouze z kvalitních zrn 100% arabiky a používáme
kvalitní kávovary a mlýnky. To vše musí být
v harmonii, aby vznikla dokonalá káva a výjimečný zážitek pro naše zákazníky.

Prozradíte nám, kterou značku pákových/
automatických kávovarů máte ve vašich
kavárnách?
V našich provozovnách pracujeme s kávovary
značky FRANKE a Dalla Corte.
Jak se pandemie promítla na prodeji vašich produktů?
Ptáte-li se na produkty z kaváren McCafé, omezení plynoucí z ochrany proti šíření koronaviru
se na prodejích promítly stejně drasticky, jako
u zbylých kaváren. Např. kávové produkty se,
oproti roku 2019, v loňském roce propadly
o celou třetinu v celkovém objemu prodaných
nápojů.
Vyzná se podle Vás český spotřebitel v kávových nápojích typu: espresso macchiato, flat white, espresso grande?
Kávová osvěta se šíří docela rychle díky inter-
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netu a sociálním sítím. Určitě na to má vliv
i spousty dobrých baristů v kavárnách. Takže
i takové flat white už je zákazníkům velmi známé.

Trendem dnešní doby je udržitelnost.
Jaký má McDonald‘s postoj k tomuto tématu?
Udržitelnosti je pro společnost McDonald’s
dlouhodobě tématem, které je součástí všech
úrovní fungování našich restaurací i kanceláří. Naše jídlo servírujeme v obalech z recy-

Jaké máte dlouhodobé cíle v rámci rozvoje
McCafé.
Chceme i nadále budovat u zákazníků povědomí o kvalitní kávě v McCafé – nejenom u pultu
McCafé, ale také na McDrive či předním pultu
restaurací McDonald´s, kde tuto kávu nabízíme. Vždy budeme chtít nabízet zákazníkům
jejich oblíbené dezerty jako je cheesecake či
Cookies, ale samozřejmě jsme připraveni reagovat na trendy a na zařazování novinek do našeho portfolia.

“
I já sama se ráda o kávě dozvídám nové
informace a vím, že je stále se co učit.
Jsem v kontaktu s odborníky z kávového světa jako je např. Roberto Trevisan
– zakladatel Kávové asociace a Školy
kávy v ČR. Na školení jsem byla i u Petry
Veselé – první česká baristka a nebo třeba
u pana Jiřího Čady, což je Ambasador &
Master Barista SCA z Nestlé Professional.
Samozřejmě sleduji různé kávové portály,
Instagram aj.

INZERCE
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Vítězem International Rudolf Jelínek
Cupu se stal Marek Vybíral

Novým generálním
ředitelem HEINEKEN
Česká republika se stal
Andrea Vogliazzo
Novým generálním ředitelem HEINEKEN Česká
republika se od září 2021 stává Andrea Vogliazzo.
Andrea Vogliazzo střídá na pozici dosavadního
ředitele Nikolaje Mladenova, který nově povede
HEINEKEN v Egyptě. Andrea do Česka přichází z pozice
generálního ředitele pro export ve Spojených státech
amerických.

A

@SVETOBCHODU

Letošním králem slivovicových koktejlů je Marek Vybíral z olomouckého baru The Black Stuff.
Stal se totiž vítězem 21. ročníku barmanské soutěže International Rudolf Jelínek Cup, který se
uskutečnil v úterý 21. září v pražském Muzeu slivovice. Druhý skončil Martin Nemček,
na třetí příčce se umístil Jan Zlámaný.
TEXT: MICHAEL LAPČÍK FOTO: EDIT MALÁ

„Story drinku Ráj se netočí kolem nějaké mýtické rajské zahrady, ale šťastného rodinného života vyvažovaného tvrdou, avšak
smysluplnou prací za barem. Chuť mého drinku zásadně určuje
rajčatový cordial. Já osobně rajčata miluji, ať už syrová, nebo
v různých úpravách. V koktejlovém světě jsou spojená především s Bloody Mary a já jsem je nyní chtěl ukázat i v trochu
jiném světle,“ podotknul Marek Vybíral ke svému úspěšnému
koktejlu.
Olomoucké stálici soutěžních pódií se na International Rudolf
Jelínek Cupu daří. Před dvěma lety skončil celkově druhý, loni
zase obdržel cenu za nejlepší drink.
„Marek k soutěži přistoupil s precizností. Velmi dobře si připravil prezentaci a projevil znalost produktu. Modifikátor koktejlu postavil na tomatu, což může znít zvláštně, ale ve finále byl
drink perfektní a vybalancovaný,“ ocenil vítězův výkon Aleš
Půta, majitel pražského Hemingway baru, jenž usedl v hodnotící komisi. Potěšilo jej, že se soutěže zúčastnila spousta nových,
mladých, a především nadšených barmanů. „Přestože je slivovice obtížnou bází na míchání koktejlů, většina drinků byla dobře
pitelných,“ dodal.

S

outěž s oficiálním podtitulem „Pohár v míchání koktejlů z ovocných destilátů“ se loni kvůli koronaviru konala
distančně, desítky příznivců pálenek z řad barmanů se
tak mohly po delší době opět potkat tváří v tvář. Z celkem 20 soutěžících jich 7 přijelo ze Slovenska, jeden z Rakouska a 12 z různých koutů Česka.
Barmani měli na soutěžním pódiu za úkol v sedmiminutovém
časovém limitu připravit tři porce fancy drinku, jehož bází
je Vizovická slivovice 2019 odrůdy Čačanská Lepotica, a to
v minimálním množství dvou centilitrů. Koktejl měl navíc korespondovat s tématem soutěže znějícím „Slivovice z našich
sadů, příroda, život!“ Z první kola postoupili čtyři nejlepší barmani do večerního finálového rozstřelu.
Nejlepší výkon dle názoru odborné poroty ve složení Aleš Půta,
Filip Rebroš, Michal Marešovský a Peter Marcina podal Marek
Vybíral. Jeho drink Ráj kromě povinné Vizovické slivovice obsahuje whisky GOLDCOCK, domácí rajčatovo-vinný cordial
a pivní pálenku. Hladinu koktejlu zdobí kapka tvarůžkového
oleje.

Udělená dílčí ocenění:
Best Practice – Zdeněk Javorský
(Hotel Olympie, Mariánské Lázně)
Best Design – Jan Hajdl (Capra Litoměřice)
Best Inovation – Richard Fialka (The Grapes, Košice)
Jury Talent – Daniel Süle
(Das Sonnreich Loipersdorf, Rakousko)

foto: firemní

ndrea Vogliazzo spolu s management týmem bude
nadále posilovat pozici HEINEKENU v České republice s cílem stát se silnou dvojkou na českém pivním
trhu. Jeho prioritou bude především růst podílů prémiových výrobků v portfoliu HEINEKEN a s tím spojený růst
tržeb. Zároveň bude také pokračovat v optimalizaci E2E
nákladů a současně se zaměří i na nová, aktuální témata,
jako je dlouhodobě udržitelný růst a společenská odpovědnost v rámci globální strategie EVERGREEN v České
republice.
„Jsem hrdý na to, že povedu společnost v zemi, jako je
Česká republika, která je proslulá svojí pivní kulturou. Je
to zajisté také výzva, na kterou se těším. Mám v plánu
navázat na úspěšné kroky mého předchůdce a firmu dál
rozvíjet,“ dodává Andrea Vogliazzo.
Andrea Vogliazzo působí ve skupině HEINEKEN od roku
1998, kdy prošel v rodné Itálii pozicemi v komerční části
organizace. V roce 2001 přijal pozici v Nigérii, kde řídil
projekt rozjezdu lokální výroby piva Heineken® v této zemi.
V roce 2005 pak přesídlil do Ameriky na pozici country
managera v Portoriku. V roce 2010 byl jmenován generálním ředitelem skupiny HEINEKEN Kanada.
Do Prahy se Andrea Vogliazzo přesouvá z pozice generálního ředitele pro export ve Spojených státech amerických,
který pokrývá zhruba 40 zemí tohoto kontinentu prostřednictvím joint ventures či ve spolupráci s externími distributory. Spolu se svým týmem dosáhl Andrea díky zaměření
na rozvoj businessu, ale zároveň i náklady, téměř dvojnásobného nárůstu tržeb a provozního zisku a v absolutních
číslech ztrojnásobení zisku v průběhu jeho působení
v této funkci. Mezi jeho poslední úspěchy patří strategické
akvizice na peruánském a ekvádorském trhu.

www.svethg.cz
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NEVŠEDNÍ KÁVA
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
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Dallmayr
let
na českém trhu

8

Kupte kávovar jura a získejte
kg kávy
zdarma*

+
Spojte se s námi: tel. 222 262 155
info@Dallmayr.cz www.Dallmayr.cz
* Káva zdarma v hodnotě 6.900 Kč včetně 15% DPH pro modely WE a vyšší
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foto: jan becher pernold ricard

Ana Beriashvili novou CEO
Becherovky v Čechách
a na Slovensku

Ve společnosti Jan Becher Pernod Ricard a Pernod
Ricard Slovakia dochází ke změně ve vedení.
Dosavadní výkonnou ředitelku pro český a slovenský
trh Miroslavu Simovou nahradila Ana Beriashvili, která
v rámci koncernu přechází z Yerevan Brandy Company
a Pernod Ricard Armenia.

A

na Beriashvili pracuje ve skupině Pernod Ricard
již od roku 2004, kdy začínala na pozici asistentky
právního oddělení pro Wines & Spirits v Gruzii.
Zanedlouho celé právní oddělení vedla a v roce 2008 byla
jmenována provozní ředitelkou společnosti. Roku 2012 se
přesunula do Arménie na pozici výrobní ředitelky Yerevan
Brandy Company, o pět let později se pak stala generální ředitelkou společnosti. Z tohoto postu nyní přechází
do Prahy, kde po Miroslavě Simové přebírá vedení české
a slovenské pobočky Pernod Ricard. Ana je držitelkou
magisterského titulu v oboru právo a veřejná správa.
„Na novou roli a vedení české a slovenské pobočky JBPR
se moc těším a zároveň je pro mě velkou profesní výzvou.
Obzvlášť v této době, kdy se výrazně změnilo celé odvětví
z důvodu doznívající světové pandemie a kdy musíme
hledat nové cesty a přístupy k zákazníkům,“ říká k nástupu
do funkce ředitelky Ana Beriashvili.

Veganské večeře
v hotelu
Jednou z nejpříjemnějších částí cestování je bez pochyby jídlo a poznávání nových kuchyní.
Navzdory stoupající nabídce veganských jídel v kavárnach a restauracích, je pro lidi stravující
se rostlinně pořád obtížné najít hotel, který je připraven i na veganské strávníky a strávnice. Buďte
proto o krok napřed před svou konkurencí a dejte svým hostům vědět, že vás požadavek
na rostlinnou stravu nezaskočí.
TEXT: JANA HAJROVÁ FOTO: PROVEG ČESKO

P

o dni stráveném chozením po památkách nebo při jiné
rekreaci je možnost plnohodnotné večeře v hotelu naprosto nezbytná. Ať už se rozhodnete nabídnout lehčí
variantu v podobě různých salátů, či vsadíte na klasiku,
jako jsou špagety s (ne)masovými kuličkami a rajčatovou omáčkou, je důležité ujistit se, že nabízené jídlo splňuje základní nároky a je kvalitním zdrojem energie. Proto nezapomeňte i saláty
obohatit o celozrnnou obilovinu a zdroj bílkovin, jako jsou luštěniny (fazole, cizrna, čočka), tofu nebo některá z dostupných
rostlinných alternativ masa.

Myslete také na správné dochucení. Kromě kvalitního zeleninového vývaru budou vašimi pomocníky různé druhy koření,
sójová omáčka či miso pasta. Pokud chcete vsadit na jistotu,
pořiďte si do podniku sušené lahůdkové droždí, které přirozeně zvýrazní chuť jídla a dodá mu lahodnost. Skvěle se hodí také
jako posyp na těstoviny, protože má lehký sýrový nádech.
Pokud se rozhodnete přidat veganské menu do stálé nabídky,
nezapomeňte váš hotel zaregistrovat do aplikace HappyCow,
která je databází podniků, obchodů a hotelů, které připravují
i rostlinné pokrmy.

Křupavé tofu
v teriyaki omáčce
@SVETGASTROHOTEL

(4 porce, 50 minut)
suroviny:

Tofu
2 balení tofu natural, 2 lžíce kvalitní sójové omáčky,
1 lžíce oleje, 1 lžíce kukuřičného škrobu
Teriyaki omáčka
¼ hrnku kvalitní sójové omáčky, ¼ hrnku vody,
2 lžíce cukru, 2 lžíce rýžového octa,
1 lžička sezamového oleje, 1 cm čerstvého nastrouhaného zázvoru,
1 stroužek rozmačkaného česneku,
1 lžíce kukuřičného škrobu rozmíchaného ve 2 lžících vody
pro servírování:
rýže či rýžové nudle, brokolice vařená v páře, sezamová semínka
postup:
Nejdříve si předehřejeme troubu na 180 ºC a plech vysteleme pečícím
papírem. Tofu zbavíme vody, nakrájíme na kostky a smícháme s kukuřičným škrobem, sójovou omáčkou a olejem. Přendáme na plech a pečeme
přibližně 20-30 minut (v polovině pečení obrátíme). Mezitím si připravíme omáčku. Vodu, cukr, sójovou omáčku, rýžový ocet, sezamový olej,
česnek a zázvor dáme do rendlíku a vaříme několik minut na mírném
plameni. Vmícháme kukuřičný škrob s vodou a vaříme přibližně minutu.
Odstavíme a dáme stranou. Upečené tofu smícháme s omáčkou a podáváme s rýži nebo rýžovými nudlemi a brokolicí. Posypeme sezamem.

FOOD SERVICE
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Tempehové kuličky
v rajčatové omáčce
(4 porce, 50 minut)
suroviny:

Kuličky
250 gramů uzeného tempehu, 1 menší cibule,
1/3 hrnku mletých vlašských ořechů, 2 lžíce lahůdkového droždí, 1 lžička oregana, ½ hrnku strouhanky, 4 lžíce
rajčatového pyré, sůl, pepř, olej na smažení
Omáčka
600 g drcených rajčat, 1 lžíce rajčatového protlaku,
1 menší nadrobno nakrájená cibule,
3 stroužky rozmačkaného česneku, 1 lžíce cukru, 2 lžíce
olivového oleje, 1 lžička sušeného oregana, sůl, pepř,
svazek bazalky, 1 balení celozrnných špaget
postup:
Cibuli nakrájíme nadrobno a osmažíme na oleji dozlatova. Tempeh vložíme do mixéru a spolu s ostatními
surovinami a osmaženou cibuli rozmixujeme do hladka.
Z hmoty vytvarujeme kuličky, které obalujeme ve strouhance a z každé strany krátce osmažíme na pánvi.
Kuličky přendáme na plech vyložený pečícím papírem
a pečeme přibližně 15 minut na 180 ºC. Špagety uvaříme dle návodu. Pro přípravu omáčky si na olivovém
oleji orestujeme cibuli s česnekem. Přidáme rajčatový
protlak s cukrem a krátce povaříme. Vmícháme drcená
rajčata, osolíme, opepříme a vaříme na mírném ohni.
Nakonec přidáme oregano a nakrájenou bazalku.
Upečené tempehové kuličky podáváme se špagetami
a rajčatovou omáčkou.

Středomořská
buddha bowl
(2 porce, 20 minut)
suroviny:

1 a ½ hrnku vařené cizrny, 1 lžíce olivového oleje,
½ lžičky soli, 1 lžička uzené papriky,
½ lžičky sušeného česneku, špetka chilli, ½ hrnku
quinoy, ½ hrnku hummusu, 2 menší rajčata, 1 zelená
paprika, ½ okurky, ½ hrnku oblíbených oliv
postup:
Cizrnu smícháme s olivovým olejem a solí. Přendáme
na plech vystlaný pečícím papírem a pečeme 25 minut
na 180 °C. Upečenou cizrnu smícháme v misce s chilli,
paprikou a česnekem a pečeme dalších 10 minut
do křupava. Quinou vložíme do hrnce se špetkou soli
a hrnkem vody a přivedeme k varu. Přikryjeme pokličkou a vaříme na nejnižším plameni 15 minut. Mezitím
si nakrájíme zeleninu, kterou rozdělíme do misek. Poté
do misek přidáme uvařenou quinou, hummus, pečenou
cizrnu a olivy.

Podzimní salát
s quinoou
(2 porce, 40 minut)
suroviny:

½ hrnku quinoy (90 g), 300 g máslové dýně, 100 g růžičkové kapusty, 1 malá najemno nakrájená šalotka,
¼ hrnku (40 g) zrníček granátového jablka, 2 lžíce vlašských ořechů, hrst čerstvé petrželové natě, 2 lžíce citronové
šťávy, 1 lžíce olivového oleje, Sůl, pepř, špetka kurkumy
postup:
Quinou vložíme do hrnce se špetkou soli a hrnkem vody
a přivedeme k varu. Přikryjeme pokličkou a vaříme na nejnižším plameni 15 minut. Uvařenou quinou dáme stranou.
Dýni očistíme, nakrájíme na kostky a položíme na plech
vystlaný pečícím papírem. Promícháme se lžíci olivového
oleje a špetkou soli a pečeme přibližně 25 minut na 180 ºC.
Šalotku orestujeme na pánvi se lžící olivového oleje dozlatova. Růžičkovou kapustu zbavíme vrchních listů a košťálu
a rozřízneme na poloviny. Poté ji vmícháme k šalotce a restujeme na mírném ohni 4-5 minut. Ochutíme špetkou soli,
pepře a kurkumy. Ve větší míse smícháme quinou, pečenou
dýni, kapustu, najemno nakrájené vlašské ořechy, petrželovou nať a citronovou šťávu. Před podáváním ozdobíme
zrníčky granátového jablka.

ProVeg Česko

(dříve Česká veganská společnost)
Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém
si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je
dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.
Více informací o možnostech spolupráce najdete na:
www.veganskaspolecnost.cz/gastro

Sójové výpečky
s knedlíkem a se zelím
(4 porce, 1 hodina)

Sicilská caponata
s fazolemi
(3 porce, 30 minut)
suroviny:

2 středně velké lilky, 1 červená nadrobno nakrájená
cibule, 2 lžíce kaparů, 4 rajčata nakrájené na kostky,
1 hrnek uvařených bílých fazolí, ¼ hrnku oliv, 3 stroužky najemno nakrájeného česneku, 3 lžíce vinného octa,
1 svazek čerstvé petrželové natě, 1 lžička oregana,
2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř, plátky žitného chleba
postup:
Lilek nakrájíme na větší kousky (přibližně 4 cm), osolíme a opékáme na rozehřáté pánvi s olivovým olejem
přibližně 10 minut dozlatova. Poté přidáme cibuli,
česnek a oregano. Vaříme další 3 minuty a poté přidáme kapary, olivy a ocet. Povaříme a vmícháme fazole
a rajčata. Vaříme přibližně 15 minut dokud se tekutina
nevstřebá. Ochutíme solí a pepřem a dle chuti i octem
a přimícháme nakrájenou petrželovou nať. Podáváme
s žitným chlebem.

suroviny:

Výpečky
1 balení sójových nudliček, 1,5 l zeleninového vývaru,
2 větší cibule, 6 stroužků česneku,
3 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce lahůdkového droždí, 1 lžíce
miso pasty, 5 lžic řepkového oleje, kmín
Zelí
1/3 hlávky nakrájeného červeného zelí, 1 cibule nadrobno
nasekaná, 2 lžíce oleje, 50 ml červeného vína, lžíce třtinového cukru, lžíce hladké mouky, pepř, sůl, citronová šťáva
dle chuti
postup:
Sójové nudličky dáme vařit zeleninového vývaru a vaříme
podle návodu přibližně 15 minut. Poté scedíme a necháme chvíli vychladnout. Poté z nudliček opravdu pečlivě
vymačkáme všechnu vodu a naložíme přes noc do marinády, kterou připravíme z oleje, miso pasty, lahůdkového
droždí a 3 stroužků utřeného česneku. Druhý den pečeme
na cibuli a česneku s kmínem přibližně 40 minut. V případě potřeby podléváme vodou. Mezitím si připravíme zelí,
cibulku osmažíme do zlatova na oleji, přidáme zelí a podlijeme vínem a trochou vody, dusíme do změknutí zelí,
případně zahustíme lžící mouky. Dochutíme cukrem, solí,
pepřem a citronovou šťávou. Podáváme s bramborovým či
houskovým knedlíkem.
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Pražský hotel Marriott prošel
významnou rekonstrukcí

foto: sklizeno

foto: marriott

SKLIZENO slaví 10 let
od otevření první prodejny
Nabídnout zákazníkům kvalitní a „opravdové“ jídlo.
Tento cíl si vytyčila nová prodejna potravin, která poprvé otevřela v září 2011 v brněnské Křídlovické ulici
naproti hokejové Hale Rondo. Hala od té doby změnila
název, prodejna potravin si ale jméno zachovala a pod
značkou SKLIZENO stále zákazníkům nabízí potraviny
od prověřených a lokálních farmářů a producentů
potravin.

Novinkou je také otevřená kuchyně,
kterou vede šéfkuchař David Rejhon
s bohatými zkušenostmi z vyhlášených
podniků po celém světě.

„Koncept SKLIZENO jsem si přivezl z Německa, kde jsem
žil a kde jsem si zvykl nakupovat kvalitní potraviny. Když
se ohlédnete těch deset let zpátky, v Česku nic takového
nebylo možné, tenhle segment tady prostě chyběl – koupit
kvalitní pečivo, lokální ovoce a zeleninu, mléčné výrobky
a další zboží bylo velice obtížné a sehnat to všechno
na jednom místě bylo úplně nemožné. To byl hlavní
důvod, proč jsem se do toho pustil – chtěl jsem obchod,
kde bych mohl prodávat to, co bych si jako náročný
zákazník sám koupil,“ vzpomíná na začátky David Kukla,
zakladatel a spolumajitel SKLIZENO Foods.
Od otevření první prodejny 21. září 2011 se řada věcí změnila. SKLIZENO měla být od začátku síť prodejen, proto se
záhy otvíraly prodejny v Praze a Olomouci. A další brněnské prodejny. V roce 2017 přešly pod značku SKLIZENO
také brněnské prodejny sítě MY FOOD Market, součástí se
také stala síť Náš grunt. Nyní má SKLIZENO 22 prodejen
v Praze, Dobřichovicích, Hradci Králové, Brně, Modřicích,
Olomouci a Zlíně.
„Jsme potěšeni, že stále přibývá lidí, kteří chtějí jíst kvalitně.
Od toho se odvíjí naše činnost, která se od původního
prodeje kvalitních potravin rozšířila k pěstování plodin,
chovu hospodářských zvířat a produkci potravin z primárních zdrojů, a to prostřednictvím našeho investičního
centra MFC. Když se řekne SKLIZENO, chceme, aby lidem
vybavilo v hlavě především ‚kvalitní jídlo‘,“ říká Aleš Kotěra,
spolumajitel SKLIZENO Foods.

Hosté pražského hotelu Marriott, který již plně obnovil své
služby, se mohou těšit na zcela nový zážitek, a to díky rozsáhlé
rekonstrukci celého hotelového objektu a široké škále nových
služeb, včetně zavedení přísnějších hygienických a bezpečnostních opatření. Výše rekonstrukce dosahuje přibližně 25 milionů
euro.

@SVETGASTROHOTEL

V

ýsledkem rekonstrukce je výrazné
rozšíření hotelu, nově bylo vybudováno 123 pokojů a apartmánů,
Marriott tak aktuálně nabízí ubytování
ve 416 pokojích. Řada nových pokojů
má přístup na balkon či terasu s výhledy
na panoramata Starého města. Významnou přestavbou prošlo také hotelové lobby, které se proměnilo v rámci konceptu
tzv. „Great Room“. Lobby tak nyní nabízí
příjemný otevřený prostor, kde si hosté
mohou odpočinout, dobře se najíst, pracovat, vyřídit obchodní schůzky či posedět s přáteli. Celá rekonstrukce proběhla
v moderním a elegantním stylu za pou-

žití dřeva, tlumených barev a vkusných
nadčasových dekorací. „Jsme nadšeni,
že po tak rozsáhlé rekonstrukci můžeme konečně znovu přivítat hosty,“ řekl
William Boulton-Smith, generální ředitel hotelu Prague Marriott. „Věřím, že se
nám podařilo vytvořit moderní, sofistikované prostředí napříč všemi prostory
hotelu, které jsou ideálně uzpůsobeny
pro odpočinek, práci i setkávání. Ať už
se jedná o domácí či zahraniční hosty,
a ať k nám přijíždějí za prací či za zaslouženým odpočinkem, jsme připraveni vyjít vstříc všem jejich požadavkům.“
Součástí proměny hotelu je rovněž nová

signature restaurace The Artisan, která
hostům představí moderní a udržitelnou českou kuchyni využívající kvalitní
produkty od lokálních dodavatelů a čerstvé sezónní suroviny, včetně bylinek
vlastnoručně vypěstovaných v domácím
kultivátoru. Novinkou je otevřená kuchyně, kterou vede šéfkuchař David Rejhon
s bohatými zkušenostmi z vyhlášených
podniků po celém světě. Mezi zákazníky
se již osvědčily oblíbené nedělní brunche
a brzy bude představen nový koncept
„Afternoon Teas“, tedy odpoledního čaje
s občerstvením, který spojí tradiční britský styl s duchem restaurace The Artisan.
Dalšími novinkami jsou hotelový bar,
kde mohou hosté ochutnat jedny z nejvybranějších koktejlů ve městě, ale také
nová kavárna Corner, která servíruje široký sortiment čerstvé kávy, domácí koláče a zdravé svačinky, to vše si zákazníci
mohou vychutnat i u venkovních stolků.
Na oslavu příchodu léta navíc Marriott
představuje zbrusu novou pop-up terasu
„Secret Garden“, která se ukrývá v otevřeném nádvoří uvnitř hotelu. Hlavním
lákadlem jsou sezónní speciality a letní
koktejly a nápoje.
Rekonstrukce a rozšíření se týkají také
konferenčního patra, které nyní nabízí 2000 metrů čtverečních variabilního
prostoru. Nacházejí se zde dva hlavní
konferenční sály a řada menších zasedacích místností, které jsou vybaveny moderní technologií a nabízí dostatek denního světla. Dvě samostatná konferenční
foyer jsou skvělým místem pro přestávku
na kávu či oběd, pořádání koktejlových
recepcí i výstavy.
Nový produkt a rozšířené hotelové služby jsou doplněny přísnými hygienickými
standardy za využití nejnovějších technologií. Pomocí Aplikace BonVoy mohou hosté před svým příjezdem do hotelu
informovat personál o svých speciálních
požadavcích, vybrat si vlastní pokoj,
elektronicky se zaregistrovat, a dokonce
si prostřednictvím svého mobilního telefonu i odemknout dveře svého pokoje.

Lex voucher končí, klienti by se měli
domluvit s cestovkami
Skončila ochranná doba vymezená zákonem Lex voucher. Cestovní kanceláře nyní vracejí klientům peníze za nevyužité vouchery. Zhruba třetinu ze všech vydaných voucherů tvořily právě
ty podle Lex voucher – jednalo se o cca 55 000 voucherů za cca
830 mil. Kč. Zbylé dvě třetiny jsou vlastní vouchery cestovních
kanceláří. Ze všech Lex voucherů nyní zbývá vyplatit zhruba
do 20 mil. Kč. Mezi nimi jsou i klienti, kteří doposud nereagovali
na výzvy cestovních kanceláří.

M

MR jednalo s profesními asociacemi cestovních kanceláří o tom,
že se blíží konec ochranné doby,
a že bude nutné se na toto náročné období personálně a administrativně připravit
tak, aby cestovní kanceláře byly schopny nejpozději do 14 dnů od skončení
ochranné doby vše uhradit. Celá řada
cestovních kanceláří již vouchery proplatila. Nejvíce voucherů vydaly největší
cestovní kanceláře, které tvoří až 80 %
trhu zájezdů v ČR. Ty přitom již poukazy
vydané podle zákona lex voucher začaly
proplácet ještě před koncem ochranné
doby v průběhu letních měsíců. Další
cestovní kanceláře aktivně jednají se
svými zákazníky. „Jsem ráda, že drtivá

většina cestovek plní své závazky vůči klientům. Pokud cestovní kancelář povinnosti nesplní, hrozí jí především žaloba
ze strany zákazníků a s tím spojené další
náklady soudních řízení a úroky z prodlení. Eventuálně může hrozit i pokuta ze
strany živnostenského úřadu. Výplatní
doba je stanovena zákonem a cestovní
kancelář ji nemůže svévolně posouvat,“
řekla ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.
Ministerstvo nemá pravomoci k tomu,
aby do vztahů mezi zákazníky a cestovními kancelářemi zasahovalo. Samozřejmě
bude záležet na důvodu, pro který nebyl voucher proplacen. Může se jednat

i o pouhé administrativní důvody nebo
nedorozumění, kdy CK např. nemá potřebné údaje pro provedení platby. Zákazník by se tedy především měl v takovém případě obrátit na CK, sdělit údaje
o bankovním spojení a vyzvat jí k neprodlenému provedení platby. Zákazníků,
kterým přesto nebude voucher proplacen, se mohou obrátit s občanskoprávní
žalobou na soud a hodnotu poukazu vymáhat včetně úroků z prodlení. V případě, že voucher nebude proplacen z důvodu úpadku CK, mohou zákazníci uplatnit
nárok u příslušné pojišťovny.

“
Pokud cestovní kancelář povinnosti
nesplní, hrozí jí především žaloba ze
strany zákazníků a s tím spojené další náklady soudních řízení a úroky
z prodlení.

E-COMMERCE
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Uživatelské recenze ovlivní
až 94 % nakupujících na internetu
Uživatelské recenze a jejich význam na výběr objednaného zboží či konkrétního e-shopu hrají stále větší roli.
Jak vyplynulo z panelového výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK), při výběru internetového
obchodu pro on-line nákup se řídí radami ostatních zákazníků téměř všichni spotřebitelé. Také proto by v průběhu roku 2022 měla být do českého práva implementována pravidla z evropské směrnice, která by měla
zvýšit důvěryhodnost konkrétních hodnocení.
TEXT: APEK FOTO: SAMPHOTO

Vliv recenzí na výběr e-shopu i zboží každoročně roste
„V rámci našeho panelového výzkumu jsme
se zaměřili na to, jak moc ovlivňují recenze
internetové uživatele při jejich rozhodování
o on-line nákupu. Zajímalo nás, jestli je spíše
zajímá hodnocení konkrétních produktů nebo
e-shopů, ve kterých zboží pořídí. Výsledky nám
jasně ukázaly, že význam uživatelských hodnocení je dnes opravdu vysoký,“ hodnotí výstupy
výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. Panelový
výzkum byl prováděn ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere na vzorku více než
1000 respondentů.
Největší roli hrají podle zjištěných výsledků
recenze při výběru e-shopu. Podle uživatelských hodnocení se pro nákup v konkrétním
internetovém obchodě rozhoduje až 97 %
on-line zákazníků. Z toho často sleduje recenze 42 % nakupujících, občas dalších 42 %.
Zbylých 13 % pak ve zvláštních případech.
„Jen 3 % respondentů uvedlo, že pro ně ko-

mentáře jiných spotřebitelů nehrají roli. To
dokazuje, jak významnou roli může pozitivní
či negativní vyjádření zákazníka hrát,“ komentuje výsledky Jan Vetyška.
Na vliv recenzí při výběru konkrétního zboží k nákupu se výzkum zaměřil ze tří pohledů – hodnocení v rámci srovnávačů, v rámci
samotného e-shopu a v rámci diskuzních fór.
„Vliv komentářů je prakticky shodný v prvních
dvou kategoriích. Zákazníci tedy častěji hledají
recenze ve zbožových vyhledávačích či přímo
u produktů v internetových obchodech. Zatímco tyto zdroje někdy využije 93 % nakupujících, na fóra se jich vydá již jen 84 %,“ shrnuje
výstupy výzkumu Jan Vetyška. Rozdíl je navíc
v četnosti, kdy na srovnávačích či e-shopech
studuje rady ostatních zákazníků pravidelně 35 % nakupujících, zatímco diskuzní fóra
sleduje často jen 23 %. „Díky našim dlouhodobým výzkumům můžeme říci, že důležitost
recenzí každoročně roste.“

E-shopy čekají nové povinnosti ve vztahu
k recenzím
Směrnice EU 2019/2161, upravující pravidla
pro lepší vymáhání a modernizaci právních
předpisů Unie na ochranu spotřebitele, doplňuje tzv. klamavá opomenutí ve směrnici
2005/29/ES o nový bod článku 7. Ten přináší novou povinnost. V případě, že obchodník
zveřejňuje uživatelské recenze, bude muset informovat o tom, zda a jak zajišťuje, aby zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří
produkt skutečně použili nebo si jej zakoupili.
Pokud e-shop má nastaveny procesy pro
kontrolu uživatelských hodnocení, bude muset
informovat také o tom, jak jsou zpracovávány.
Například, zde jsou zveřejněny všechny recenze, ať už pozitivní či negativní. Za klamání
spotřebitelů by také mohlo být považováno to,
že obchodník bude vydávat recenze za uživatelské, přestože neučiní žádné kroky pro jejich
ověření. „Za APEK budeme pozorně sledovat implementaci směrnice do českého práva

a všechny budoucí výklady. Bohužel, právě
nyní se potýkáme s tím, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je v prodlení s projednáváním návrhů, která na e-commerce dopadají. V prostředí on-line podnikatelů tak vzniká
nejistota, jaká pravidla budou kdy platit. To se
tedy může projevit právě i na novinky, které EU
připravila pro oblast uživatelských recenzí,“
uzavírá výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

“
Největší roli hrají podle zjištěných
výsledků recenze při výběru e-shopu.
Podle uživatelských hodnocení se pro
nákup v konkrétním internetovém
obchodě rozhoduje až 97 % on-line
zákazníků. Z toho často sleduje recenze
42 % nakupujících, občas dalších 42 %.
Zbylých 13 % pak ve zvláštních
případech. Jen 3 % respondentů
uvedlo, že pro ně komentáře jiných
spotřebitelů nehrají roli.
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Klesla šance absolventů
získat dobré místo?
Ještě na jaře se psalo o tom, že absolventi budou mít
letos těžší pozici a budou se muset na trhu práce prosadit vedle lidí s praxí, kteří přecházejí z utlumených
oborů, zejména služeb. Nyní začíná být zřejmé, že situace není tak špatná. Zejména v technických oborech
je o absolventy zájem, největší nabídka volných míst
je v IT.
Nejvyšší je nezaměstnanost vyučených absolventů
Analýza dat o nezaměstnanosti čerstvých absolventů
středních škol ukazuje, že situace se výrazně liší podle
typu školy. Ponecháme-li stranou gymnaziální vzdělání,
u něhož přichází na trh práce jen nepatrný zlomek absolventů, je zřejmé, že nejmenší problémy s uplatněním mají
absolventi středních odborných škol s maturitou a odborným výcvikem, kteří jsou připraveni jako vysoce kvalifikovaní pracovníci pro dělnická povolání a služby. Nejvíce
postihuje současná situace absolventy učebních oborů,
kde se nárůst počtu nezaměstnaných blíží 50 %. Je zřejmé,
že koronavirovou epidemií byla nejvíce zasažena výrobní
a obslužná sféra a absolventi zde nacházejí uplatnění
velmi obtížně.
Nástupní mzdy se nesnižovaly
I když se v prvním čtvrtletí letošního roku v některých
oborech dočasně snížila úroveň mezd, k jejich plošnému
a trvalému snižování nedošlo. Informace z firem ale naznačují, že se snížily platové nároky nastupujících absolventů,
a to na úroveň srovnatelnou s rokem 2018.
V současné době činí průměrná celková mzda nastupujících vysokoškoláků 29 700 Kč, u středoškoláků to je o 16 %
méně, tedy 25 700 Kč. Porovnání průměrné mzdy nastupujících absolventů se mzdami nabízenými v inzerátech
ukazuje, ve kterých oborech jsou firmy ochotné přidat,
aby přilákaly pozornost absolventů.
„Například v IT si nastupující vysokoškolák vydělává v průměru 35 900 Kč, průměr nabídek je 42 800 Kč, v případě
středoškoláků je průměr na 28 600 Kč, v inzerátech se nabízí 39 500 Kč. Jiná je situace v bankovnictví, kde má vysokoškolák 30 500 Kč, v inzerátech je průměr nabízených
mezd 27 600 Kč, a středoškoláci vydělávají 26 600 Kč,
mzdová úroveň nabídek je stejná jako u vysokoškoláků,“
uvádí konkrétní příklady Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.
Jakou vysokou školu se vyplatí studovat
Nejvíce si hned po nástupu vydělají vysokoškoláci v IT
a v bankovnictví, středoškoláci v IT a energetice. Naopak
nejnižší nástupní platy mají absolventi vysokoškoláci
ve zdravotnictví a sociální péči, středoškoláci pak v gastronomických službách, cestovním ruchu, retailu, dopravě
a spedici.
Mzdové nůžky mezi středoškoláky a vysokoškoláky jsou
ale v jednotlivých oborech rozevřené různě. „Největší
rozdíl evidujeme v retailu, kde vysokoškoláci berou o 27 %
více než středoškoláci. Více než pětinový rozdíl v ohodnocení je také ve většině technických oborů – v IT (25 %),
strojírenství (22 %), stavebnictví (21 %), výrobních podnicích
(21 %) a bezpečnosti a ochraně (20 %),“ konstatuje Michal
Novák.

Hotely a penziony
si pochvalují hlavní sezonu
„Kdyby nám neukradli jaro, bylo by to super. Takhle je to celkem dobré.“ Zhruba takto vypadá
typické hodnocení letošní letní sezony ze strany hotelů a penzionů. Svorně se shodují – čekali jsme
výrazně horší výsledky. Dvě třetiny hotelů hlásily po oba měsíce 100% naplnění kapacit a na mnoha místech jsou nenaplněné noclehy důsledkem personálního podstavu, nikoli dopadů koronaviru. Letos poprvé se navíc naprostá většina hoteliérů shoduje, že takzvanou “malou sezonu” - tedy
pobyty v září a říjnu – zkusí vytěžit na maximum, aby nahradila ztráty ze začátku roku. Vyplývá to
z výsledků vyhledávače ubytování a zážitků Explorio.cz, který realizovalo na 250 hotelích.
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zbytek hodlá zdražovat od příštího roku.
Důvodem jsou nejen dražší energie nebo
investice do zlepšení servisu, ale především náklady mzdy, které pomáhají udržet kvalitní personál.

František Peterka

P

růběh celé letní sezony podle
očekávání hodnotí kladně 58,5 %
ubytovatelů. Celá pětina ze všech
pak dokonce zmiňuje, že počet
hostů byl výrazně vyšší, než plánovali.
Za ekonomickou tragédii pak sezonu
označily pouhé jednotky hotelů – zejména ty v Praze nebo zařízení, která slouží
především pro konference a akce.
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Z informací vyplývá, že 100% naplněnou
kapacitu mělo v červenci 65,5 % hotelů,
v srpnu pak polovina. V obou měsících se
však v 85 % přehoupla naplněnost přes
¾ kapacit a žádný z hotelů se v počtu
neobsazených lůžek nedostal nad 50 %.
S ohledem na původní předpoklady, že
hotely budou muset kvůli epidemii COVID-19 uměle omezovat kapacitu, je to
nad očekávání dobrý výsledek.
Zhruba 34,5 % hoteliérů konstatuje, že
náklady na jeden noclehu byly v letošním
roce výrazně vyšší než loni. 55 % oslovených majitelů ubytování pak konstatovalo, že náklady na nocleh zůstaly stejné
jako loni. Většina hotelů se ke zdražení
odhodlala ještě před startem sezony,

Schopnost zajistit a udržet si spolehlivé
lidi se totiž přes léto stala problémem číslo jedna. Strach z nedostatku personálu
v současnosti dokonce považují za větší
riziko pro svůj byznys než obavy z dalšího lockdownu. Celá řada pracovníků
z gastronomie a hotelnictví totiž přešla
do zcela jiných oborů již v průběhu roku
2020 a vracet se jim nechce. A hotely
kvůli tomu musí zbytečně omezovat kapacitu nebo se naučit fungovat s minimem personálu.

Přeneseně pak podtrhává, že velkou část
hostů tvoří prarodiče s vnoučaty. Na to
by měly hotely ve svém marketingu podle
Peterky cílit především.
“Zatímco v Německu jsou týdenní výlety
dědečků a babiček s vnoučaty po hlavních prázdninách důležitou součástí
nabídky skoro každého hotelu, v Česku
se to hoteliéři teprve učí. A to přesto, že
právě na tyto typy pobytů máme skvělé
podmínky. Senioři navíc patří k loajální
a vracející se cílové skupině,” vysvětluje
Peterka.

I přes nad očekávání dobrou sezonu hotely stále “lepí” ztráty, které jim uštědřila
koronavirová opatření z loňského podzimu a letošního jara. O to více se budou
soustředit na to, aby se sezona protáhla
až o několik týdnů. Ve velkém se proto
připravovali na lákání hostů na takzvanou “malou sezonu” - tedy září a říjen.

Nicméně i zde se situace lepší a letošek bude silným impulsem. 69 % hotelů chystá na malou sezonu významnou
marketingovou podporu a bude se snažit
naplnit maximum kapacity, 24 % se snaží
zajistit personál a strategii rychle připravují. Pouze 7 % zmiňuje, že v malé sezoně nevidí patřičný efekt, a to především
kvůli tomu, že se nenachází v oblastech
s patřičnou občanskou vybaveností, kterou hosté, kteří nepřijeli za sportem, potřebují.

A podle expertů by jim to mohlo vyjít –
záležet bude především na počasí. Výdělky z malé sezony se mohou pohybovat
až na 40 % výnosů z té hlavní – a to není
málo.
“Malá sezona tu byla dlouhé roky přehlížená, protože září a říjen patřily především takzvaným ‘eurovíkendům’. Ty
však letos pravděpodobně nebudou tak
atraktivní kvůli opatřením na letištích
a lidé budou zůstávat v Česku,” zmiňuje
František Peterka, šéf vyhledávače ubytování a zážitků Explorio.cz.

I přes nad očekávání dobrou sezonu
hotely stále “lepí” ztráty, které jim
uštědřila koronavirová opatření
z loňského podzimu a letošního jara.
O to více se budou soustředit na to,
aby se sezona protáhla až o několik
týdnů. Ve velkém se proto připravovali na lákání hostů na takzvanou
“malou sezonu” - tedy září a říjen.

Název “malá sezona” odkazuje na charakteristiku pobytů na konci léta a začátku podzimu. Nabízí zpravila nižší
ceny, menší obsazenost hotelů, penzionů
i restaurací nebo malé fronty u památek.

“

