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Zápis z výročního zasedání A.I.C.R. ČR
konaného ve dnech  31.1. – 2.2.2014 v Zámeckém hotelu Třešť

Přítomno: 16 osob
Velké poděkování všem 16-ti účastníkům z Prahy, Brna, Karlových Varů za jejich účast a zimní cestu na Vysočinu.
Zvláštní poděkování řediteli hotelu v Třešti Adamu Grosovi a jeho zástupci Davidu Hofmanovi za skvěle připravené 
zasedání.

Program zasedání:

31.01. 2014 - pátek
Neoficiální den zasedání

01.02. 2014 – sobota
07.00 – 10:00 Snídaně

09.30 – 11.30 Výroční zasedání A.I.C.R. CR

Jaroslav Vaculka s Adamem Grosem přivítali všechny účastníky. Roman Talman představil členy výboru národní sekce 
AICR. Česká sekce AICR má momentálně 49 členů, z toho 42 členů platících.

1) Rekapitulace činnosti AICR v roce 2013:
    a) Výroční zasedání v Zámku Liblice 
    b) Letní setkání v Krkonoších 
    c) Výjezdní setkání v Resortu Čapí hnízdo 
    d) Soutěž Mladý recepční roku 2013 
    e) Předvánoční setkání v Praze

2) Letošní soutěže mladý recepční roku 2013 se zúčastnilo pouze 5 soutěžících, o konání soutěže a výsledcích 
    informovaly tyto odborné časopisy: Hospodářské noviny, Všudybyl a časopis AHR.

3) Byly poskytnuty informace o průběhu zasedání presidia Hamburg 2014, ve dnech 15.1.–19.1.2014. Delegace byla
    složena (Ing. Martin Gerstman, Karel Štěpán, vítězka národního kola soutěže Recepční roku 2013 slečna Radka
    Lachová, Roman Talman). Na tomto mezinárodním kongresu bylo prezentováno mnoho mezinárodních společností,
    internetový portál facebook, proběhla  zde soutěž Receptionist of the  year awards 2013 a byla představena
    hostitelská města pro Mezinárodní kongres v roce 2015 Singapur a Vídeň pro Mezinárodní zasedání presidia v roce
    2016. Během mezinárodního prezidia v Hamburku, byl českými zástupci  podán návrh na uspořádání mezinárodního
    kongresu 2021 v Praze, zatím se čeká na schválení.

4) Připravovaný program na rok 2014: 
     a) Výroční zasedání v Zámku Třešť
     b) Pracovní setkání členů AICR ČR 2x ročně
     c) Volby AICR ČR 2014 
     d) Poznej souseda amicalistu 2x ročně 
     e) XVII. LOH AICR 2014
     f) Soutěž „Mladý recepční roku 2014“ 
     g) Předvánoční setkání v Praze 
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5) Roman Talman přestavil vizi české sekce AICR, smysl proč být amicalistou, a vyzval všechny ke spolupráci na: 
a) rozšíření členské základny, aby každý přivedl alespoň jednoho nového člena 
b) veškerých aktivitách AICR CR
c) navrhování témat na zasedání
d) upozorňování na problematiku vztahující se k hotelnictví
e) zasílání novinek a zajímavostí, kterými by se dal obohatit obsah webových stránek AICR 
f) navrhování prohlídek a zajímavých hotelů a míst
g) možnosti zapojení do spolupráce hotely na Slovensku
A tím se všichni společně pokusili uvést AICR více do povědomí.

Na závěr zasedání vystoupil Jaroslav Vaculka, president AICR ČR a poděkoval za účast na mezinárodním kongresu v 
Hamburku, za práci v roce 2013 a vyzval k účasti na dubnovém pracovním zasedání, kdy proběhnout Volby nového 
výboru, na následující funkční období.

Následovala další část programu:
11.45 – 12.45 Společný oběd
13.00 – 14:45 Unikátní prohlídka tajného 4. podlažního protiatomového bunkru
15.00 – 17:00 Krátké občerstvení + Betlémská cesta 6 zastavení + Muzeum betlémů
17.00 – 19:00 Individuální program – možnost využití wellness centra hotelu
19.30 – 20:30 Společná Slavnostní večeře v zámecké restauraci - Retro večer 
 
02.02. 2013 - neděle
07.00 – 10:00 Snídaně

Možnost individuálního využití wellness služeb hotelu.
10.30 – …… Fakultativní výstup na věž hradu Roštejna s vyhlídkou.
Individuální odjezd.

V Praze dne 19.2.2014

Zapsala: Veronika Smečenská, asistent AICR ČR 


