Viliam Sivek

Největší radost mám
z úspěchu

ModrÝCH dveřÍ
Úspěšný hoteliér a přední podnikatel v cestovním ruchu dnes provozuje sedm hotelů a společnost Sivek Hotels byla oﬁciálním incomingovým partnerem MS IIHF
v ledním hokeji 2015. V jednom z jeho hotelů byl ubytován i český národní hokejový tým, konkrétně v Selském Dvoře v Hostivaři, který byl po dobu mistrovství k
dispozici výhradě jim. S Viliamem Sivekem jsme však hovořili nejen o hokejovém
šampionátu, ale také o začátcích jeho podnikání nebo o Modrých dveřích, charitativním projektu, na kterém pracuje spolu se svou manželkou Kateřinou.
Rozhovor s Viliamem Sivekem proběhl pár dní před začátkem hokejového šampionátu.

Jak vzpomínáte na své dětství?
S babičkou jsem se musel odstěhovat z rodné Trnavy do bývalých Sudet v Orlických horách. Maminka byla v 50. letech
v době kultu zavřená do vězení a moje rodina byla vypovězena
z Bratislavy do Sudet. Žil jsem sám s babičkou, která měla vdovský důchod, a musel jsem od mala doma hodně pomáhat.
Od osmi let jsem chodil do místního kamenolomu nakládat
kámen. Bral jsem to jako normální, byla to krásná doba kluka
z ulice, která mě vychovávala. Když jsem měl hlad, zašel jsem
k sousedům pro chleba.
Maminku jsem poznal pořádně až před pubertou, byla to
úžasná žena, která hodně zkusila. Měl jsem a mám k ní mimořádný vztah, přestože v roce 1987 zemřela.

Nemohl jste studovat a ve 14 letech jste začal pracovat
v uhelných dolech. Jak vás tato doba ovlivnila?
Ve 14 letech jsem odešel do dolů, fáral jsem na dole Dukla. Po
důlním neštěstí jsem dělal několik let posunovače u dráhy a topiče. Je dobré pro každého člověka poznat fyzickou práci a být
mezi lidmi, kteří se živí rukama. Díky tomu vděčím za mnohé
a o to více si vážím dnešní doby, která mi umožnila podnikat.
Kdy jste poprvé přišel do kontaktu s oborem hotelnictví?
Studovat jsem mohl až po rehabilitaci mé matky, která po návratu z vězení stahovala jako bývalá profesorka jazyků několik
let závory v malé obci Těchonín v Orlických horách.

Největší radost mi dělá to, že mám možnost se
alespoň trochu podílet na úspěšné práci
Modrých dveří.
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Od 14 let pracoval jako horník v uhelných
dolech, posunovač u dráhy a pomocný
topič. Vystudoval pedagogickou školu,
k hotelnictví se dostal v 80. letech, kdy byl
ředitelem hotelu Pyramida v Břevnově.
V roce 1989 začal podnikat a vybudoval
síť hotelů EuroAgentur Hotels & Travel,
kterou v roce 2010 prodal. V současné
době provozuje rodinný podnik Sivek
Hotels, vlastní několik kaváren a restaurací a incomingovou cestovní kancelář.
Získal například titul Hoteliér roku, Osobnost cestovního ruchu v ČR a další. Je
prezidentem Asociace cestovních kanceláří ČR. S manželkou vybudovali terapeutické centrum Modré dveře.
Jakmile byla rodina vyňata z klatby, šlo vše snáz. Z posunovače na dráze ze mě udělali vychovatele a ředitele internátu.
Poté jsem vyhrál konkurz na ředitele kulturního domu v Novém
Městě nad Metují a tam jsem poprvé přičichl ke gastronomii
i hotelnictví.
Proč jste se rozhodl podnikat?
Možná jsem zdědil nějaké podnikatelské schopnosti po svých
předcích, za první republiky byl jeden můj dědeček majitelem
největšího cukrovaru ve střední Evropě a druhý dědeček byl ředitelem Figara. Po listopadovém cinkání klíčů jsem si pronajal
v Hostivaři ubytovnu, vzal jsem si úvěr od banky – tenkrát to
byla lichva s 21procentním úrokem a ubytovnu přestavěl na hotel, a tak to celé začalo.
Setkal jste se v prvních letech podnikání s nějakými zásadními překážkami?
Byla jiná doba než je teď, podnikání bylo daleko volnější, nebylo svázané předpisy, otevřely se hranice tehdejšího Československa a každý zahraniční turista chtěl vidět tu zázračnou zemi,
kde byl svržen komunismus bez kapky krve. Samozřejmě že
jsem několikrát naletěl, když mi zahraniční klient nezaplatil, ale
to patřilo k době a bohužel to občas přetrvává.
Byl jste majitelem největší tuzemské hotelové sítě. Z jakých
důvodů jste ji prodal?
Z jediného důvodu – tím byla únava po téměř 21 letech podnikání. Kdo to zažil, tak mě určitě pochopí. Akciovou společnost

jsem prodal lidem, kteří zajistili její další fungování, a to pro
mě bylo podstatné.
Nechal jsem si tenkrát čtyři hotely, dal dohromady tým a podnikal dál jako fyzická osoba s rodinnou firmu SIVEK HOTELS.
Dnes zaměstnávám přes 100 lidí, máme 7 hotelů, skvělou
eventovou kancelář, silnou a špičkovou cateringovou společnost
a myslím, že si vedeme poměrně slušně. Pro mě je podstatné, že
ve firmě je zaměstnaná i moje rodina.
Získal jste mnoho prestižních ocenění – Hoteliér roku, Podnikatel roku a další. Co pro vás tato ocenění znamenají?
Vážím si každého ocenění, je to ocenění práce celého kolektivu.
Jste předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR. Co tato
funkce obnáší?
Hotelnictví a cestovní ruch patří k mému životu již desítky let.
Myslím, že má smysl za tento obor bojovat. Sám jsem zažil
16 ministrů, většina za nich věděla o cestovním ruchu velmi
málo.
Naším zájmem je podpora cestovního ruchu, podpora podnikatelů v cestovním ruchu a tím i vliv na zaměstnanost našich
občanů. Cestovní ruch je významným tvůrcem HDP a stále není
dostatečně uznáván. Chybí nám zákon o cestovním ruchu, existuje obrovská nekoordinovanost v propagaci České republiky
a zejména velmi slabé propojení a zpětná vazba podnikatelů
a státu.

Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Za úspěch považuji skutečnost, že jsem ve svém oboru, který
je velmi turbulentní a citlivý na jakékoliv události v zahraničí,
přežil 25 let a že mi výsledky práce dovolily, abychom společně s mojí manželkou mohli pomoci a pomáhat těm, ke kterým
nebyl osud tak štědrý.
V letech 2011 jsme v Kostelci nad Černými lesy zakoupili
dům, na vlastní náklady jej zrekonstruovali a založili neziskovou organizaci o.s. Modré dveře. Jde o terapeutické centrum,
které pomáhá osobám duševně nemocným, osobám v krizi či
s mentálním hendikepem. Ale o tom by vám měla spíše vyprávět moje manželka Kateřina, která je v tomto oboru specialista
a má Modré dveře, jak se říká, na hrbu. Samozřejmě za úspěch
lze považovat i to, že jsme byli znovu zvoleni oficiálním partnerem pro konání Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015
v Praze a Ostravě, nejvýznamnější sportovní akci v historii České republiky.
Úspěch jsem měl i s hokejovým klubem HC Sparta Praha,
se kterým jsem jako prezident klubu vyhrál dvakrát po sobě
mistrovský titul.
Ale největší radost mi dělá to, že mám možnost se alespoň
trochu podílet na úspěšné práci Modrých dveří.
Jak dlouho již existuje společnost Sivek Hotels?
V roce 1989 vznikla firma Viliam Sivek-Euroagentur. Po prodeji části společnosti se v roce 2010 firma přejmenovala právě
na Sivek Hotels.
Kolik hotelů provozujete a o jaké hotely jde?
V našem portfoliu naleznete sedm hotelů – jedná se o pět pražských (Melantrich, Selský Dvůr, Kampa – Stará zbrojnice,
William a Harmony), dále ve středních Čechách hotel U Růže
a na Slovensku lázeňský hotel Prameň. Poslední dva jsou naši
dlouhodobí franšízanti.

Podstatné je, že máme kvalitní incomingovou cestovní kancelář, eventovou společnost a výborný culinary team, který zvládal a zvládá nejprestižnější akce v oblasti gastronomie.
Jste oficiálním incomingovým partnerem Mistrovství světa
v ledním hokeji. Jak je to s obsazeností hotelů v období konání mistrovství?
První poptávky na ubytování jsme zaznamenali už dlouho před
mistrovstvím. Samotná příprava začala také několik let nazpět.
Nyní se vše finalizuje, šampionát klepe na dveře a doprodávají
se poslední pokoje. Zájem je zejména o období úvodních utkání
a vyřazovací části.
Musíte v této záležitosti přijmout nějaká zvláštní opatření,
nebo bude vše fungovat ve standardním režimu?
Momentálně všichni žijeme hokejem. Díky této významné akci
a naší úloze jsme do svého týmu přivítali řadu pracovníků. Jsme
pyšní na to, že rodinný hotel Selský Dvůr se po dobu tří týdnů
stane domovem českých reprezentantů. Jsme připraveni jim zabezpečit maximální komfort a domácí atmosféru. Kluci u nás
budou jako doma.
Vařit pro ně bude jeden z nejpovolanějších, šéfkuchař Patrik
Bečvář, který získal ocenění Kuchař roku 2013/2014 ČR a vařil
v minulosti pro americké prezidenty Baracka Obamu či George
Bushe. Jsme profesionálové, učiníme maximum.
Organizovali jste mnoho významných akcí – můžete uvést
ty nejzajímavější?
Již skoro 20 let spolupracujeme na organizování mezinárodního
kongresu Národní cena kvality, podíleli jsme se na organizaci
Mistrovství světa v ledním hokeji 2004, zajišťovali jsme i ubytování a stravování Mistrovství světa v basketbalu žen v roce 2010
v Ostravě, Brně a Karlových Varech. Pravidelně organizujeme
významné akce ve Španělském sále.
Aktuálně je to organizace na Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015, kromě samotného zabezpečení ubytování a stravování pořádáme i trenérské sympozium, kongresy, galavečer
pro nejvýznamnější funkcionáře světového hokeje. A pohlížíme
i do budoucna – budeme se významnou měrou podílet na slavnostech k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa či v roce 2018
budeme partnerem atletického Kontinentálního finále IAAF.

Za zmínku jistě stojí i gastronomické akce – které z nich
byly nejvýznamnější?
Zabezpečovali jsme gastronomický provoz Českého domu
v době konání letních olympijských her v Pekingu v Hotelu
Gloria Plaza v roce 2008, dny české kuchyně v Číně anebo
v Rusku.
Catering Sivek Hotels nechyběl dlouhá léta také na prestižních utkáních hokejové ligy KHL či na zahajovacím utkání
NHL Premiere Challenge 2011. Spolupracujeme s Českou obcí
sokolskou při pořádání Sletů a culinary team nechybí ani při
organizaci akcí ve Španělském sále Pražského hradu.
Gastronomické služby nabízíte nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Jak často míváte zakázky mimo území Česka?
Několikrát do roka se na nás obrací klienti, často s námi byli
spokojení z minulých akcí. Věřím, že jsme dobrou vizitkou
a umíme zabezpečit i náročnější požadavky, jak tomu například
bylo při LOH v Pekingu.
Jaké máte se Sivek Hotels plány do budoucna?
Pokud směřujete k otázce nástupnictví, to pro mě zatím není
aktuální. V hledáčku máme teď vybudování nízkonákladového
hotelu, účastníme se výběrového řízení v Praze, tak uvidíme, jak
to dopadne. Ale nesoustředíme se jen na hotelnictví, nabízíme
kompletní služby pořádání akcí a v loňském roce jsme se rozhodli dát o sobě více vědět i navenek a založili jsme silnou eventovou
divizi. V kompletním zajištění máme bohaté zkušenosti.

Modré

dveře
Modré dveře jsou dlouhodobým projektem manželů Kateřiny
a Viliama Sivekových, kteří byli v minulosti za svůj charitativní projekt několikrát oceněni, převzali například Národní
cenu kvality ČR na Pražském hradě. „Jsem velmi rád, že mi
výsledky mé práce dovolily, abychom společně s manželkou
mohli pomoci a pomáhat těm, ke kterým nebyl osud tak štědrý,“
vysvětlil Viliam Sivek důvody, proč projekt terapeutického
centra zrealizovali.
Terapeutické centrum Modré dveře bylo otevřeno v roce 2012
po rozsáhlé rekonstrukci barokního domu na náměstí v Kostelci
nad Černými lesy. „V roce 2011 jsme v Kostelci zakoupili dům,
na vlastní náklady jej zrekonstruovali a založili neziskovou
organizaci,“ dodává úspěšný hoteliér.

Jak hodnotíte současnou situaci v hotelnictví a cestovním
ruchu?
Cestovní ruch se potýká s mnoha starostmi – pád rublu, problémy na Ukrajině a podobně. Na každého podnikatele dopadají tyto starosti jinou formou, a to i mimo cestovní ruch. Právě
s Asociací cestovního ruchu ČR a Fórem cestovního ruchu ČR
se snažíme podnikatelům pomoci, komunikujeme s vládními
představiteli, ukazujeme na problémy cestovního ruchu. Návrh
na nový zákon o cestovním ruchu je stále jen na papíře. Věřím,
že jdeme správnou cestou.

Centrum pomáhá zejména osobám duševně nemocným, osobám
v krizi či s mentálním handicapem a jejich rodinám. Terapeutické centrum zároveň nabízí řadu volnočasových aktivit pro děti
a odpočinek pro dospělé – ať už jde o originální kavárnu, hrnčířský ateliér, výtvarnou dílnu, korálkovou dílnu nebo kuchyň,
v níž se učí hospodařit.

Jaký máte názor na slevomaty?
Hrozný, ničí byznys a oblbují klienty. Nechci s nimi mít nic
společného.

V kavárně Modré dveře, kterou provozuje společnost Sivek Hotels, jsou v rámci sociální rehabilitace a pracovní terapie klienti
zapojováni do provozu.

