
Dobrý den drazí kolegové a 
spolupracovníci,

S radostí a úctou se na Vás obracím 
skrze stránky našeho firemního časopisu. 
Především bych Vám rád napsal, jak jsem 
na Vás pyšný a jsem rád, že s vámi mohu 
sdílet naše starosti, radosti a úspěchy. 
Velice Vám děkuji za Vaší práci, aktivitu a 
vše co jste vykonali pro naše zákazníky, 
závod i pro sebe samé. V současné době, 
kdy nikdo z nás neví, co bude zítra si 
vždy není lehké udržet dobrou náladu a 
chuť k lepším výkonům, a to jak doma, 
tak i v práci. O to více vám děkuji, že i 
v těchto složitých časech jste pro náš 
závod oporou a bez vás bychom nebyli 
kde jsme.

Kde se momentálně nacházíme a co 
se nám povedlo již ve skoro uplynulém 
roce 2021? 

Z důvodu protiepidemických opatření, 
výhledy do začátku roku 2021 se 
zdály být chmurné. Naštěstí pro nás, 
v květnu 2021 přišel úplný opak, a to v 
podobě neočekávaných poptávek od 
našich zákazníků, které bylo nereálné 

zvládnout, a to jak z důvodů kapacit, tak 
i celosvětového nedostatku materiálů. 
Musím konstatovat, že jste zvládli více 
než si kdokoliv byl schopen představit. 
A to není vše. I když mnoho firem 
přemýšlelo, zda investovat do nových 
projektů, nám se podařilo pokračovat 
ve všech připravených projektech. Dále 
budujeme Celorepublikový servis pro 
český trh, do konce roku dojde ke spojení 
expedičních skladů výroby a Prahy, dále 
dochází ke spojení obchodních oddělení 
exportu a České republiky, které nám 
umožní zlepšit naše služby zákazníkům 
po celém světě z jednoho centra. Na 
závěr, ve výrobním závodě úspěšně 
implementujeme elektronizaci výroby, 
připravujeme automatizaci plánování 
výroby a robotizaci svařování a mnoho 
více. Tyto projekty jsou samozřejmě 
finančně velmi náročné, ale bez Vaší 
energie, zapálení, času, který jim dáváte 
by nebylo možné je uskutečnit. Proto 
jsem rád, že s Vámi mohu spolupracovat 
a děkuji Vám všem.

Co nás čeká v roce příštím?

Toto bohudík nikdo neví, ale jsem si jist, 

Vánoční projev Jana Richtera
že společně zvládneme všechny výzvy, 
které na nás čekají, a to ty těžké i hezké. 
Věřím, že si všichni během vánočních 
svátků zaslouženě odpočineme v kruhu 
rodinném. Nedokážu odhadnout, jak 
se bude vyvíjet světová ekonomická 
situace. Jediné, čím jsem si jist, že pokud 
budeme dále táhnout za jeden provaz, 
učit se jeden od druhého a chtít věci 
měnit k lepšímu, tak nás žádný problém 
nezastaví a máme toho před sebou 
opravdu hodně dobrého. Po spojení 
našich obchodů a skladů, stabilizaci a 
posílení obchodního a marketingového 
týmu musíme připravit během roku 
2022 plnou digitalizaci naší prodejní 
dokumentace a katalogů, tak abychom 
mohli nabídnout našim zákazníkům 
rychlý a kvalitní servis v různých 
světových jazycích v rámci projektu 
Domeček. Dále do konce roku 2022 
chceme plně otevřít naši pobočku RM 
GASTRO ve Francii. Pokračuje projekt 
B2C, prodej koncovým zákazníkům 
na českém trhu, který je důležitý pro 
naší budoucí expanzi a k uskutečnění 
velkých projektů. Toto je důležité i pro 
projekt Unifikovaných elektronických 
linek, na kterém se nyní pracuje v našem 
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Vánoční den RM GASTRO

Na oslavě nechyběl ředitel firmy Ladislav Mrkvička a 
vedoucí jednotlivých oddělení, kteří využili tuto příležitost 
k poděkování zaměstnancům za jejich skvělé pracovní 
výkony v roce 2021. Během akce se zaměstnanci mohli 
účastnit vánoční tomboly, ve které na ně čekaly hojné ceny. 
Dále se zaměstnanci mohli pokochat u výstavy obrazů, 
soch a fotografií pod názvem ´́ Příroda trochu jinýma 
očimá ,́ kterou připravila naše talentovaná kolegyně 
Alena Švecová. 

Během celé akce byl kladen důraz na protiepidemická 
opatření, tudíž celý program vánočního dne byl vysílán 
skrze online živé vysílání. Díky živému vysílání se mohli 
účastnit všichni kolegové, a to i ti v covid karanténě.

Věříme, že se akce povedla a že si zaměstnanci vánoční 
den užili.

Jitka Řičařová Chaloupková
Personální ředitelka 

Dne 22.12. 2021 se konal 1. ročník 
vánočního dne RM GASTRO ve Veselí 
nad Lužnicí. Program dne byl postaven 
na dobrém jídle – vánočním rautu, který 
připravili naši skvělí šéfkuchaři Robert 
Jůzek a Mirek Duška. 

výrobním závodě ve Veselí nad Lužnicí. Budeme schopni 
nabídnout unikátní technologie s vyšší přidanou hodnotou 
pro zákazníky a zároveň díky unifikaci zjednodušit výrobu. 
Je toho ještě více a bez splnění zdánlivě každodenních 
maličkostí, se naše dílo nemůže zdařit, takže záleží na 
každém z nás, jak dobře se nám naše dílo povede i v roce 
následujícím. 

A zde se ničeho nebojím, protože Vás znám a vím, že 
společně vše zvládneme. Mé přání nebo lépe řečeno má 
touha je, abychom se u toho naučili mnoho nových věcí, 

posloužili dobře zákazníkům i sobě, a hlavně si u toho užili 
co nejvíce radosti a štěstí, že můžeme být spolu a pomáhat 
vytvářet lepší společnost.

Přeji krásný a úspěšný rok 2022 a nejen ten. 

Váš Jan Richter
Generální ředitel 

 
Nová spolupráce s COP

Dne 04.12.2021 se v areálu školy COP konala akce ´́  Den s 
technikoú ,́ kde firmu RM GASTRO úspěšně reprezentovala 
Lucie Homolová a Matěj Kostadinov. O budoucí spolupráci 
s naší firmou po ukončení studia projevilo zájem více než 20 
studentů z řad technických oborů. Některým z nich již byla 
nabídnutá praxe, s dalšími studenty budeme připravovat 
spolupráci s RM GASTRO v roce 2022. 

Jitka Řičařová Chaloupková
Personální ředitelka 

 

COP je vyšší odborná škola, střední škola a 
centrum odborné výuky v Sezimovo Ústí se 
zaměřením na studium technických oborů. 
Naše firma RM GASTRO se tento rok stala 
partnerskou firmou této prestižní školy. 



Slavnostní uzavření pražského showroomu 

Rok 2022 přinese mnoho změn, jednou z nich bude nový 
showroom na naší pobočce v Praze. Náš kolega Matěj 
Funiok navrhl podobu showroomu ve 3D vizualizaci, jeho 
přestavba započne v prosinci 2021. Nový showroom je 
navržen tak, aby odpovídal potřebám zákazníka, každý 
provoz si tedy v showroomu přijde na své. 

Nynější showroom sloužil pro mnoho aktivit. Někteří z 
nás v něm pravidelně měli schůzky se zákazníky/ partnery, 
ostatní v nich absolvovali svoje první produktová školení a 
pro některé byl showroom únikové místo z každodenního 
stresu, kde si mohl vychutnat svou ranní či odpolední kávu. 

Matěj se tedy rozhodl pojmout uzavření nynějšího 
showroomu nostalgicky, a to slavnostní vánoční večeří pro 
své kolegy. Připravil si pro nás vynikající menu, ve kterém 
nechyběl například kapří tatarák, jelen či kaštanová 
espuma. Díky tomu, že pokrmy připravoval v našich RM 
produktech, ukázal i to, jak naše zařízení společně se 

Ve středu 8.12.2021 proběhlo slavnostní uzavření pražského showroomu pod 
vedením Matěje Funioka. Na akci nechyběla vánoční atmosféra spolu se spoustou 
vynikajícího jídla. 

skvělým kuchařem dokážou vytvořit nenahraditelný 
gastronomický zážitek. 

Matějovi moc děkujeme, že s tímto nápadem přišel a 
přinesl nám vánoční pohodu do RM Gastro. Kolegové 
a kolegyně společně poseděli u skvělého jídla a pití a 
mohli tak na chvíli zapomenout na pracovní povinnosti 
a předvánoční shon. Děkujeme také Robertovi Jůzkovi 
za to, že Matějovi pomohl s realizací této akce. Velké 
díky patří řediteli pobočky Petrovi Pličkovi a celému 
obchodnímu oddělení, kteří uskutečnění této akce 
podpořili.

Těšíme se na opětovné otevření našeho showroomu a 
doufáme, že se znovu potkáme na další skvělé akci.

Anna Malečíková
Marketingový specialistaka 

Nová spolupráce s COP
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Kvíz
1. Jak se jmenovala 
výstava soch, obrazů 
a fotografií od Aleny 
Švecové? 
☐ Za humny, za lesy
☐ Příroda trochu jinýma očima
☐ Procházka lesem

2. Jak se jmenuje vyšší 
odborná škola, střední 
škola a centrum odborné 
výuky, se kterou RM 
GASTRO navázalo novou 
spolupráci? 
☐ VOŠ Průmyslová
☐ COP
☐ VŠE

3. Kdy proběhlo 
slavnostní uzavření 
pražského showroomu 
RM GASTRO?
☐ 07.12.2021
☐ 08.12.2021
☐ 09.12.2021

Jméno: _________________________________

_______________________________________

Pozice: _________________________________

_______________________________________

Kontakt: ________________________________

_______________________________________ 

Petra Kňourková - HR specialista

Monika Gorecka-Lipsa  

Jitka Červenková - Účetní

Své odpovědi posílejte emailem na rmnoviny@rmgastro.com / rmgazeta@rmgastro.com nebo kvíz vystřihněte, 
vyplňte a vhoďte do RM schránky do 24. ledna 2022. Ze správných odpovědi vylosujeme tři výherce, kteří obdrží 
hodnotný dárek.
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Vítáme nové kolegy
VESELÍ

Jiří Machač (Montáž) 
Oksana Taranenko (Montáž) 

Michal Meškan (Střihání)
Martina Kejřová (Montáž) 

Štěpánka Jakubcová (Loupání) 
Jaroslava Hešíková (Loupání) 

Jan Bursík (Skladník)
Alex Žák (Montáž)

Tomáš Zeman (Vedoucí Kontrolor)
Robert Pollák (Montáž) 
Vít Lonský (Ohraňování)

PRAHA
Miroslav Švarc (Produktový Manažer)

Paskal Atanasov (Grafik) 

USTROŃ
V tomto období žádní noví kolegové

"Všem našim novým zaměstnancům přejeme hodně sil 
při zaškolování a doufáme, že se jim bude v RM Gastru líbit".

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO KVÍZU:
1. HOCHŠPALÍČEK
2. SUN II FCS
3. RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS

Veselí n. Lužnicí

Ustroń

Praha

Výherci kvízu z minulého čísla:

VÝHERCI OD NÁS DOSTANOU
TEFAL COMFORT NEREZOVÝ NŮŽ CHEF (20 CM)

 
RM GASTRO se připravuje...

PROČ? 

Na naše produkty RM a REDFOX se mohou spolehnout 
kuchaři po celém světě. Tato skutečnost je motivující. 
Zároveň vytváří potřebu být blíž k našim zákazníkům 
a otevřít nové RM Gastro pobočky na vybraných trzích.

MÁME NA TO? 

Provedli jsme analýzu a jejím výsledkem bylo, že naše 
firma RM GASTRO má silné stránky v kvalitě výrobků a 
našich služeb; máme dobrou reputaci firmy u zákazníků; 
v naší firmě pracují specializovaní zaměstnanci a 
zaměstnanci s dobrými technickými dovednostmi; RM 
GASTRO je finančně stabilní firma --- ANO MÁME NA TO!

CO TO ZNAMENÁ?  

Otevření zahraničních poboček přináší řadu výzev, 
vyžaduje efektivní a jednotné nastavení všech poboček RM 
Gastro a spuštění projektu s názvem REPLIKOVATLENÁ 
POBOČKA. 

ZAJÍMÁ VÁS TENTO MEZINÁRODNÍ PROJEKT? 

Každý Váš dotaz rádi zodpovíme – Jitka Řičařová 
Chaloupková, Iva Bílková, Sanjin Bećirbašić, Ladislav 
Mrkvička, Jan Richter, Petr Plička. 

Zapojte se, ptejte se! 

Jitka Říčařová Chaloupková
Personální ředitelka 

na rozvoj v zahraničních trzích skrze projekt ´́ Replikovatelné pobočky RM GASTRO´́


