
 

 
 

Manifest  
 
 
Gastronomie je součástí kultury každého národa a oslavou pospolitosti. Je však 
i důležitým segmentem ekonomiky s dopadem na zdraví jednotlivce.   
  
Gastronomie vnáší do našich životů radost, povznesení a inspiraci. Dojde-li ke 
spojení vášně, schopností, znalostí a zkušeností lidí, kteří v ní pracují, rozzáří se na 
tváři nás všech úsměv.   
  
Uvědomujeme si, že budování reputace je dlouhodobý závazek a nikdy 
nekončící inovativní proces, ve kterém každá generace hraje svůj důležitý 
part. Jsme generací zodpovědných a vyzrálých profesionálů, která chce zúročit 
své zkušenosti a hrát hlavní roli v trvale udržitelném světě, kde se podnikatelům a 
dodavatelům dobře podniká, zaměstnancům dobře pracuje, učitelům dobře učí, 
studentům dobře studuje a hostům plní sny nad jejich očekávání.   
  
Chceme zasednout ke společnému stolu s kulinářskými, obchodními a politickými 
lídry, vědeckými, školskými a technickými odborníky, profesionálními kolegy v 
každém sektoru našeho odvětví a s vášnivými inovátory světa gastronomie. Jsme 
připraveni aktivně moderovat vzájemnou diskuzi, spolupracovat a 
vytvářet profesionální, moderní, férové a kreativní pracovní i podnikatelské 
prostředí, které je atraktivní jak pro současnou, tak pro nastupující generaci 
mladých gastronomů.  
  
Chceme vyburcovat všechny lidi milující gastronomii, aby se nebáli změn, 
profesionality a rozvoje vlastních firem, institucí, škol i jejich týmů. 
Jsme připraveni společné požadavky hájit u zákonodárců i státní správy. Jsme 
odhodláni vzájemně vzdělávat sebe i všechny naše členy.  
  
Přejeme si, aby nás v naší snaze bylo co nejvíce. Pokud sdílíte naše myšlenky, 
chceme slyšet váš hlas!   
  
Přidejte se k nám a pojďme společně zajistit lepší budoucnost oboru gastronomie, 
který milujeme a který nás živí.   
 
 
 
 



 

Vize 
 
Chceme být profesionální organizací sdružující profesionály, kteří jsou připraveni dávat zpět do 
oboru, který milují a který je živí. Naší ambicí je vybudovat férové gastronomické prostředí, ve 
kterém se bude podnikatelům a dodavatelům v gastronomii lépe podnikat, zaměstnancům lépe 
pracovat, učitelům lépe učit a studentům lépe studovat. Chceme, aby výsledkem našeho 
každodenního snažení byly lepší gastronomické zážitky pro nás všechny.  
 

CGI chce u jednoho stolu dělat každodenní gastronomické zážitky lepší.   

 
Mise 
 
Chceme u jednoho stolu společně s aktivními partnery formovat celé gastro odvětví a jeho 
profesionální standardy, vytvářet profesionální a kreativní prostředí pro své členy, tedy 
zaměstnance a podnikatele v gastronomii, hotelové a gastronomické školy, jejich učitele a 
studenty a institucionální stravování, ve kterém se mohou profesionálně vzdělávat, růst nebo 
realizovat své obchodní, stravovací a studijní záměry. 
	

Rozvíjíme českou gastronomii společně u jednoho stolu.  
 
	

Kontaktujte nás 
 
Jiří Roith, předseda rady   JR@czechgastronomy.cz M: 773 077 330 
Luboš Kastner, místopředseda LK@czechgastronomy.cz M: 724 617 696 
Filip Sajler, místopředseda  FS@czechgastronomy.cz M: 603 539 638  
Petr Lupínek, zakládající člen   PL@czechgastronomy.cz M: 602 395 296 


