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SLOVO VEDOUCÍHO STROJÍRENSKÉ VÝROBY,  
AKTUALIT Y

Vážení kolegové, spolupracovníci,
byl jsem osloven, abych napsal pár řádek do 
našeho ISMM-áčku. Nejsem zrovna výřečný typ 
a ani příliš velký pisatel, takže to pro mě není 
příliš snadný úkol. Jak vyjádřit několika větami můj 
vztah a postoj k naší společnosti? 
Zaměstnancem firmy jsem se stal 1. října 2013, kdy 
jsem nastoupil do nově se rozvíjejícího  závodu ve 
Štítině. Znamená to, že jsem měl štěstí, stát téměř 
u jeho zrodu. Ve své tehdejší funkci, mistra výroby, 
jsem se tak mohl podílet na rozvoji nového závodu. 
Začínali jsme na svařovně se sedmi svářeči, z toho 
byli dva agenturní. Přípravu zajišťovali tři lidé, sklad 
obstarával jeden zaměstnanec. Vedoucím závodu 
byl od samého počátku Vašek Vala. 
V průběhu následujících let došlo podle mě ve firmě 
k téměř raketovému rozvoji. Už máme svařovny 
dvě, šestnáct stálých svářečů, čtrnáct agenturních, 
v přípravně deset pracovníků a šest ve skladu. Je to 
fantastické, co pan majitel se svým týmem v tak po-
měrně krátkém časovém období dokázal ve Štítině 
vybudovat, a to ani nemluvím o výstavbě jedné  
z nejmodernějších práškových lakoven v našem 
regionu a dalších rozvíjejících se závodů v Jistební-
ku 01, 02, Bravanticích a Pustějově. Firma neustále 
prochází kvalitní modernizací, nemalé prostředky 
jsou investovány do nových technologií a postupů. 
Nesmím tedy zapomenout zmínit nákup dvou  
laserů, ohraňovacího lisu a dvou svařovacích 
robotů ve Štítině. 

Je obdivuhodné, co všechno jeden člověk dokáže 
zbudovat a kolika lidem takto zajistit práci ve 
stabilní firmě. Za náš závod ve Štítině si troufám 
říci, že díky stálému přílivu zakázek bychom ještě 
řadu kolegů zaměstnat mohli. Práce u nás je sice 
náročná, na všech pozicích potřebujeme kvalitní 
odborníky, ale kdo ukáže, že je skutečně na svém 
místě, může počítat s adekvátní odměnou, řadou 
benefitů a kariérním růstem. 

Za sebe mohu dnes říci, že jsem velice rád, že 
mě před téměř šesti lety shoda šťastných náhod 
přivedla k výběrovému řízení do firmy a že jsem 
sem byl přijat. Ještě jednou bych rád touto cestou 
poděkoval panu majiteli, že mohu být členem jeho 
týmu. 

Miroslav Rupec

NOVÉ STROJNÍ VYBAVENÍ
Během začátku roku 2019 byl do strojního 
arsenálu ISMM Group pořízen nový svařovací 
robot PANASONIC TL-1800, který je již druhým 
robotem ve výrobním závodě Štítina. Doba je 
neúprosná, technologický pokrok letí kupředu  
a my samozřejmě chceme držet krok se světovou 
špičkou. V současné době už robot vesele sva-
řuje a vy se můžete těšit na další technologické  
novinky, které připravujeme!



 

V pátek 21.12.2018 se konala tradiční vánoční 
akce ISMM Group v kulturním domě Jistebník, 
které se zúčastnilo zhruba 250 zaměstnanců ze 
všech firem skupiny. Program byl opět velmi na-
bitý. Celý večer byl pod taktovkou moderátorky 
Natálie Cváčkové, na které by málokdo poznal, 
že to byla její „moderátorská“ premiéra :-). Kro-
mě počáteční zdravice jistebnické starostky 
paní Šárky Storzerové a úvodního slova našeho 
pana majitele Miloslava Cváčka , zazářili naši 
kolegové, Radovan Glaic, se svým pěveckým vy-
stoupením, doprovázen Zdeňkem Chvostkem 
hrou na bicí. Skvělá byla také taneční show dua 
Hybrids Crew, kteří byli opravdu špičkoví a ně-
kolik statečných dobrovolníků dokonce zvedli 
ze židle. Nechybělo ani vyhlašování ankety  
o nejlepšího zaměstnance ISMM, které se usku-
tečnilo již posedmé a samozřejmostí byl také 
raut, o který se staral náš skvělý Hotel & Restau-
race Gong.

VÁNOČNÍ VEČÍREK SKUPINY ISMM

LIDÉ 



ROZHOVOR S VÍTĚZEM ANKETY O NEJLEPŠÍHO 
SVÁŘEČE ISMM – ZÁVODU JISTEBNÍK ZA ROK 
2018 A NOVĚ JMENOVANÝM DO FUNKCE  
MISTRA – MARIANEM HLAVKEM.

FIRMA 

Aby toho nebylo málo, sponzorské aktivity se rozšířily 
o kopřivnické házenkáře,  kde se ISMM Group stává na 
příští dva roky generálním partnerem extraligového 
týmu, který je v současné době na 3. příčce v tabul-
ce. Nově bude tým vystupovat pod názvem KH ISMM  
Kopřivnice.

Společnost ISMM se stala generálním 
partnerem KH Kopřivnice

LIDÉ, SPONZORING

1.   Kdy a na jaké pozici jste začal pracovat  
v ISMM?

 V júni 2013 na pozícii zvárač

2. Jak jste spokojen s Vaším povýšením? 

Je to pre mňa úplne nová práca, ktorú sa učím. 
Som spokojný a dúfam, že aj ľudia okolo mňa.

3.  ISMM v současné době implementuje lean 
management v rámci programu PENALTA, 
jaké změny konkrétně pozorujete ve VZ 
Jistebník 02? 

Sme na začiatku. Zatiaľ máme dva nové zvára-
cie boxy, nové palety na jednoduchšie a prehľad-
nejšie vyskladňovanie materiálu. Postupne sa 
pripravujú ďaľšie veci k realizácii programu.

4.  Řekněte nám něco o sobě, jaké jsou Vaše 
koníčky ve volném čase? 

Mám dve malé deti, takže volný čas je rodina, ale 
keď sa mi podarí zmiznúť :), tak na ryby alebo 
bicykel, v zime snowboard.

ISMM se i nadále věnuje sponzorským aktivitám.  
Tentokrát poskytla finanční dar hokejovému klubu  
HC Tatra Kopřivnice a stala se tak jeho partnerem.

Nový partner HC TATRA KOPŘIVNICE



Předkrm:
Lososové carpaccio s koprovým pestem, křepelčím vejcem a limetkou, toust

Polévka:
Krém z medvědího česneku

Hlavní chod:
Pečené králičí stehno na slanině,šťouchané brambory se schwarzwaldskou šunkou a jarní cibulkou

Jehněčí roláda plněná jarní nádivkou, opékané brambory na rozmarýnu

Kuřecí ramínko plněné listovým špenátem a ricottou, mrkvovo-bramborové pyré

Dezert:
Velikonoční semifredo

www.hotel-gong.cz info@hotel-gong.cz

R

rezervace 556 852 900

MAJITEL INFORMUJE

Skupina ISMM nabízí svým zaměstnancům víkendové 
pobyty pro dvě osoby v Hotelu GONG ve Štramberku  
i v roce 2019

Ubytování je v pokojích typu 
„Business“, pobyt je veden 
jako polopenze, tzn. zahajuje 

se příjezdem v pátek do 18 hod. večeří s welcome 
drinkem – večerní menu na dva dny si vybíráte na 
recepci. V sobotu ráno Vám nabídneme snídani 
formou švédského stolu a večer na Vás bude čekat 
další naše specialita kuchyně. Pobyt je zakončen 
v neděli snídaní a uvolněním pokojů do 10 hod. 
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně pobytu!

V ceně poukazu je volný vstup do sauny pro  
2 osoby nebo 2 vstupenky na  nedaleko vzdále-
ný minigolf – dle sezóny. Dále pak 1 × sleva 20 % 
na 25 min masáž zad a šíje nebo čínskou masáž 
hlavy pro 1 osobu – zde je nutná telefonická ob-
jednávka před příjezdem – na recepci hotelu  
tel. 556 852 900. Podmínkou potvrzení pobytu 
jsou volné kapacity hotelu na požadovaný termín.

Hotel Gong se těší na Vaši návštěvu.



HOTEL GONG VE ŠTRAMBERKU

Vás srdečně zve na Štramberskou pouť

Těšit se můžete na tradiční pouťové grilování a oblíbený
 kotlíkový gulášek majitele hotelu pana Cváčka.

Kde: před Hotel Gong
        Zauličí 410
        Štramberk

Kdy: 1. - 2.6.2019

Udělejte si pěkný víkend a zajděte ochutnat naše speciality!
Těšit se na Vás bude tým hotelu Gong.

LIDÉ, MAJITEL INFORMUJE

NAROZENINY
Přejeme krásné narozeniny všem zaměstnancům,  
kteří slaví své narozeniny v měsících leden, únor a březen.

Chýlek Ivo 3.1.
Kurinec Roman 3.1.
Teichertová Olga 3.1.
Nesvadba Petr 8.1.
Mrovec Jan 10.1.
Vajdová Ivana 11.1.
Vrbinčík Anton 12.1.
Nagy Jan 16.1.
Ertelt Petr 18.1.
Havránková Karina 21.1.
Stružík Radim 21.1.
Burian David 25.1.
Niemynarz Patrik 28.1.
Bulička Lukáš 29.1.
Nawrocki Lukasz 7.2.
Wernisch Marek 8.2.
Kalus Patrik 10.2.
Křižák Jiří 10.2.
Lebeda Vojtěch 10.2.

Kantor Martin 11.2.
Štěpanda Radim 12.2.
Kret Jan 15.2.
Šmehlík Petr 18.2.
Francek Petr 18.2.
Krömer Jakub 18.2.
Koplík Tomáš 23.2.
Papež Michal 24.2.
Jenei Viktor 25.2.
Paskerová Andrea 6.3.
Ferenc Marek 10.3.
Janošek Aleš 10.3.
Chalupa František 14.3.
Velčovský Tomáš 14.3.
Vitásek Jaromír 16.3.
Merička Pavel 16.3.
Kašparovský Jan 17.3.
Joura Tomáš 21.3.
Malý Jan st 21.3.
Pochyla Milan 21.3.
Volný Radim 27.3.
Vrtný Lukáš 27.3.

Chrobák David 28.3.
Tomana Marian 28.3.
Závidčák Jan 28.3.

Výtisková Dagmar 29.3.
Štandl Jan 30.3.
Andrys Lukáš 31.3.
Sládeček Martin 21.1.
Nesvadbová Marta 1.2.
Kuchař Jakub 21.3.
Teichert Daniel 29.3.

Enčev Martin 16.2.



1.  Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Pamatujete 
si, jak se vypočítává jejich datum?

 a)  Velikonoční neděle nastává vždy třetí týden 
po prvním jarním úplňku

 b)  Velikonoční neděle je vždy první po prvním 
jarním úplňku, který následuje po rovnoden-
nosti

 c)  Velikonoční neděli slavíme vždy 14 dní po 
rovnodennosti

2.  Co nepatří mezi křesťanské symboly Veliko-
noc?

 a) Mléko s medem
 b) Křen
 c) Hyacint

3.  Kromě mazance nebo beránka se o Veliko-
nocích pečou jidáše, pečivo z kynutého těsta. 
Víte, ve který den se jidáše mají upéct a hned 
také sníst?

 a) Na Škaredou středu
 b) Na Zelený čtvrtek
 c) Na Velký pátek

4.  Víte, o kterém velikonočním dni se neslaví 
mše svatá?

 a) O Modrém pondělí
 b) O Zeleném čtvrtku
 c) O Velkém pátku

5.  Určitě jste už slyšeli často používaný výraz 
„vzít někoho na paškál“. Víte, co je paškál?

 a)  Voda, do které se v kostelích noří velikonoční 
svíce

 b) Svíce zapalovaná při velikonoční vigilii
 c)  Pomlázka upletená z jiného než vrbového 

proutí

6.  Během Velikonoc se u kostelů zapalují ohně. 
Který den?

 a) Na Pondělí velikonoční
 b) O velikonoční noci, tedy ze soboty na neděli
 c)  Během noci ze Zeleného čtvrtka na Velký 

pátek

7.  Jedním ze symbolů Velikonoc je zajíc roznáše-
jící vajíčka. Víte proč?

 a)  Zajíc je symbolem lásky a radosti, kterou 
přináší jaro

 b)  Postava zajíčka je jen marketingový tah 
výrobců čokolád

 c)  Je to právě na jaře, kdy se zajíci vydávají do 
blízkosti lidských obydlí a hledají potravu

8.  Na Zelený čtvrtek se konají obřady v kostelích. 
Tipnete si, podle čeho se tento den jmenuje?

 a)  Odkazuje na jaro, kdy všechno v přírodě klíčí 
a zelená

 b)  Jde o odvozeninu, kterou jsme přejali  
z německého označení

 c)  Jde o snahu zkvalitnit stravování obyvatel-
stva, lidé by o tomto dni měli jíst více zeleniny 
než obvykle

9. Židé slaví na jaře Pesach. Víte, proč se o něm 
mluví také jako o svátku nekvašených chlebů?
 a)  Podle Tóry tehdy Izraelité ještě neznali pro-

ces kvašení těsta
 b)  Izraelité opustili podle Tóry Egypt tak rychle, 

že jim nestačilo vykvasit těsto
 c)  Izraelitům kvašený chléb nechutnal

10.  Který z papežů odmítl zavedené pořádky 
a místo tradičního mytí nohou věřících ve 
Vatikánu omýval nohy vězňům a handica-
povaným?

 a) Jan Pavel II.
 b) Benedikt XVI.
 c) František

AKTUÁLNÍ TÉMA

VELIKONOCE – KVÍZ
Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky. K těmto mimo jiné svátkům jara se poutá 
mnoho tradic a pověr, a to nejen v Česku, ale i zahraničí. Ať už jde o barvení vajíček, „vyšupání“ 
děvčat, jarní úklid či pečení velikonočního beránka. Pojďte se otestovat v našem kvízu, co o veliko-
nocích vlastně víte.

Řešení: 1b, 2c, 3b, 4c, 5b, 6b, 7c, 8b, 9b, 10c
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